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senta redação final do PR n." 127196. Sen. ~ey Suassu-
na .

164 Parecer n." 7Qlf96-Comissão Diretora, que apre-
senta redação final do PR n." 128196. Seno l"ey Suassu-
fla. __ .. .. ..

Parecer oral à Emenda n." I·PLE~ sobre o PR n°
165 139196 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô

micos como conclusão de seu Parecer n." 687/96), que
autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contrntar
opel<l.ção de erédito sob o amparo do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo

184 Prazo dos Estados. Seno João Rocha ..
Parecer n." 702l96-Comissão Diretora, que apre

senta redação final do PR n." 139196. Seno Ney Suassu-
na.... .. .

Parecer n." 703/96-Comissão Diretora. que apre
senta redação final do PR n." 132196. Sen. ~ey Suassu-

185 na...... .. ..
Parecer oral ao PR n." 133196 (apresentado pela

Comissão de Assuntos Econômicos como conclusâo de
seu Parecer n." 681196) que autoriza o Governo do Esta
do de Mina~ Gerais a contratar operação de crédito sob o
amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Sen. Gilberto

185 Miranda .. .
Parecer n.o 7041%-Comissão Dirdora, que apresen

ta redação final do PR n." 133196. Sen. Ney Suassuna...
Parecer n" 70S/96-Comissão Diretora. que apre

senta resolução fmal do PR n." 134196. Seno Ney Suas-
187 suna __ ._ .._ .

Parecer n° 706196-Comissão Diretora, que apresen-
ta redação final do PR n.o 135196. Sen. ~'ey Suassuna. ..

Parecer oral ao PLC n." 108196 (n." 1.059196, na
origem), que cria as carreiras dos servidores do Poder

188 Judiciário, e fua os valores de sua remuneração. Seno
Francisco Escórcio ..

Parecer n.o 707I96-Comissão Diretora. que aprescn
189 ta redação final do PR n.o 136196. Sen Ney Suassuna.....

Parecer n° 708196-Comissão Diretora. que apresen
ta redação final do PR nO 137196. Sen :-';ey Suassuna......._

Parecer n." 709/96-Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania. sobre o PLS n." 177/96-Comple
mentar, que dispõe sobre a multa de mora decorrente do
pagamento de tributos federais e contribuições após o ven
cimento em tramitação conjunta com o PLS n_~ 178196
Complementar, que estabelece limite para a multa de

199 mora decorrente do inadimplemetlto de obrigação tribu-
tária Seno Bernardo Cabral __ .

Parecer oral ao PLS n° I77196-Complementar,
238 que dispõe sobre a multa de mora decorrente do paga-
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VI
mento de tributos federais e contribuições após o venci·
menta. Scn Bernardo Cabral..

Parecer n." 710/96-Comissão Diretora, que apresen
ta redação final do PR n." 138196. Seno Ney Suassuna. ..

Parecer o.a 711196-Comissão Diretora, que apresen-
ta redação final do PR n." 140196. Seno Ney Suassuna. .

Parecer n." 712l96·Comiss~ de Constituição,
Justiça c Cidadania, sobre as emendas de Plenário ofere
cidas ao PLS n." 319/95, que cria o Comitê de Gestão
dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco. Seno Edison Lobão. . .

Parecer n." 713/96-Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. sobre o PLC n." 64/96 (n."
7.868.196, na origem), que institui o sistema Nacio
nal de Airnas-SINARM. estabelece condições para
o registro e para o porte de arma de fogo, define
crimes, sobre o PLS n," 196/96, que dispõe sobre o
fabrico, depósito. trânsito e porte de arma de fogo.
e sobre o PLS n.o 200/96. que define o crime de
porte de arma. todos em tramitação conjunta. Seno
Romeu Tuma.

PARTIDO POLfnCO (Vide BANCAOA)

Comunica seu desligamento como membro do
PMDB. Seno Gilbeno Miranda. .. ..

Manifesta-se 11 respeito do descaso da Bancada
do PT 11 ação repressiva no Estado do Ceará contra
uma manifestação de trabalhadores. SeI!. José Eduar-
do Dutra . .

(PETROBRÁS)

Informa a implantação, pela Petrobrás. do
poliduto que resolverá a questão do transpone de
combustíveis na Região Centro-Oeste. Seno Mauro
Miranda... . .

POLtnCA

Apresenta defesa contra a afirmação de colidir
a política mato-grossense com a política nacional,
através da assertiva do Senador José Sarney. Seno Jú-
lio Campos .

Apresenta considerações políticas sobre
1996 e perspectivas para 1997. Seno Emília Fer-
nandes. . .

Apresenta balanço das atividades políticas em
1996. Seno José Eduardo Dutra- ..

POLfnCA SOCIAL

Apresentação de dois projetos: Programa Brasi
leiro de Segurança Alimentar e Estudo dos Direitos Hu
manos na Formação Policial. Seno Benedita da Silva .....

Preocupa-se com o cidadão brasileiro. Seno Hen-
rique U:lyola .

PRESIDENTE DA REPÜBLICA

Comenta a interferência do Presidente da Repú
blica na candidatura 11 Presidencia da Casa. Seno Pedro
Simon ..
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PRODUÇÃO AGRiCOLA

Apresenta o desafio agrícola brasilei~o: elevar a
compelitividade. a produtividade e a renda do campo.
Sen. Odacir Soares , ..

PROJETO DE DECREl'O LEGISLATIVO

PDL n.o 115196 (n° 274/96. na Câmara dos De
putados) que aprova o alo que renova a concessão outor
gada 11 Sociedade Rádio Clube de Rondonópolis LIda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Rondonópolis (MT). Seno Eduardo
Suplicy . ..

PDL n.o 1161')6 (n.o 275196. na Câmara dos De
putados) que aprova o ato que outorga permissão 11 Carí·
cia Radiodifusão Uda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cor-
rentina (BA). Sen. Eduardo Suplicy ..

PDL n.o 117196 (n.o 276196. na Câmara dos De
putados) que aprova o ato que outorga permissão 11 Rá
dio Liberdade de Caruaru Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqÜência modulada na cidade
de CanJaru (PE). Sen. Eduardo Suplicy.. . .

PDL n.O 118196 (n.o 277196, na Câmara dos De
putados) que aprova o ato que renova a concessão defe
rida 11 TV Eldo"ldo Catarinense Ltda.• para explorar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na ci
dade de Criciúma (SC). Seno Eduardo Suplicy.

PDL n.O 119196 (n.o 278196. na Câmara dos De
putados) que aprova o ato que renova 11 concessão defe
rida a Rádio Dífusora de MirdSsol DOeste Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de MírassoJ DOeste (MT). Seno Eduardo Su-
plicy. . .

PDL n.O 120196 (n.o 279196. na CâInara dos De
putados) que aprova o ato que renova 11 concessão defe
rida a Rádio São Carlos Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de São
Carlos (SC). Seno Eduardo Suplicy.

PDL n.O 121196 (n. o 280196. na Câmara dos De
putados) que aprova o ato que renova pennissão ao Sis
tema Cancella de Comunicaçâo Lula. para explorar.o;.er
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de ltuiutaba (MG). Seno Eduardo Suplicy..

PROJETO DE LEI

PLC [LO 100'96 (n.o 1.275195, na origem). que dis
póe sobre o serviço VQlWltário. Sen. Eduardo SupliC)'.

PLC n.O 101196 (n,O 1.708191. na origem). que de
fine condições para o lançamento de esgotos e a disposi
ção de resíduos sólidos. Seno Eduardo Suplicy....

PLC lLo 102fl6 (n.o 1.626/96. na origem), que
amplia a legitimação para causas penlJlte os juizados es-
peciais cíveis. Seno Eduardo Suplicy .

PLC n." 103196 (n." 1.667196, na origem), que al
tera o ano 58 da Lei n.o 6.0l5n3. que dispõe sobre os
Registros Públicos. Seno Eduardo SupLicy .

PLC lLo 104196 (lLO 1.685196. na origem). que
dispõe sobre a redução de despesas canorárias com as
escrituras públicas e os registros imobiliários para a
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aquisição de imóvel construído pelo sistema de mutirão
nos programas habitaCIonais para fanu1ias de baixJ ren-
da. Sen, Eduardo Suplicy , _ .

PLC n.~ 105196 (n.n 1.873191, na origem), que dis
põe sobre a prevenção. o tratamento, a fiscaliração. o con
trole e are~ do tráfico ilícito e do uso indevido de en
torpecentes e drogas afins. Sen. Eduardo Suplicy..

PLC n." 1.873191 (Projeto Original), que dispõe
sobre prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle
e a repressão do tráfiCO ilícito e do uso indevido de en
torpecentes e drogas afins. Sen. Eduardo Suplicy..

PLC n." 106196 (n.n 622/95, na origem), que alte
ra dispositivos da Lei n,o 6.404f76, que dispõe sobre as
sociedades por ações e da Lei n.~ 6.385n6, que dispõe
sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comis
são de Valores Mobiliários. Seno Eduardo Suplicy...

PLC n.~ 107196 (n.n \.697196, na origem), que al
lera a Lei n." 8.935194 que regulamenta o art. 236 da
Constituição Federal, dispondo sobre sen-iços notariais
e de registro. Sen. Eduardo Suplicy..

PLS n.O 271196, que dispõe sobre a instituição do
Programa Nacional de Segurança Alimentar. Seno Bene-
dita da Silva. .

PLC n.O 108196 (n.o L059/95, na origem). que
cria as carreiras dos sen-idores do Poder Judiciário, e
fixa os valores de sua remuneração. Sen. José Bíanco..

PLS n." 27"2196, que dispõe sobre a proibição de
venda de armas de fogo e de armas brancas. Seno Ney
Suassuna...... . . .

PLS 0.° 273196, que institui o estudo dos direims
humanos na formação policiaL Seno Benedita da Silva. ..

Encaminha à votação o PLS n.o 272196, onde fica
proibida a venda de :umas de fogo e de armas brancas
em todo temtório nacional, ressalvadas as aquisições
amparada.~ na legislação especial. Sen. Ney Suassuna.

Encaminha à votaçào o PLC n." 68/96 (n.o 1.4S7/96.
na origem). que dispõe sobre prorrogação de prazo para
renovação de Certificado de Entidades de Fins Filantró
picos e de recadastramento junto ao Conselho Nacional
de Assistência Social-CNAS e anulação de atos emana
dos do lnstituto Nacional do Seguro Social-L"lSS, contra
instituições que gozavam de isenção da contribuição so
cial, pela não-apresentação do pedido de renovação do
certificado em tempo hábil. Seno José Eduardo Dutra"....

Encaminha à votação o PLC n" 68196 (n.~

1.487196, na origem), que dispõe sobre prorrogação de
prazo para renovação de Certificado de Entidades de
Fins Filantrôpicos e de recadasuamento junto ao Conse
lho Nacional de Assistência 5ocial-CNAS e anulação de
atos emanados do Instituto Nacional do Seguro Social
L"lSS, contra instituições que gozavam de isenção da
contribuição social, pela não-apresentação do pedido de
renovação do certificado em tempo hábil. Seno Lúcio AJ-
cmlara .

PLS n.o 274/96, que altera o § ].O do art 2." da
Lei n.~ 8.031190. Sen_ Carlos Patrocínio

Refere-se ao PLS n.~ 108196, que t"Tia as carreirdS
dos servidores do Poder Judiciário e fixa os valores de
sua remuneração. do qual foi relator, e da adesão de ou-
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tros senadores à causa do servidor público, Ser.. Francis
co CscôrClO..

PROJETO DE RESOLUÇÃO

PR n.o 127/96, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jundiaí (SP) a conceder gamntia para que o De
partamento de Águas e Esgotos.DAE, possa contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federa!,
no ãmbito do programa Pró-Saneamento, no valor de R$
7.654.071,13, destinada à conclusão da 2.' fase da barra
gem do Rio Jundiaí-Mirim. Sen_ Eduardo Suplicy.

PR n.o 128/96. que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Carnpinas-SP a contratar operaçâo de crédito ex
terno junto ao Banco lmeramericano de Desenvolvimen
to-BID, no valor de US$ 19.800.000,00. equivalentes a
R$ 20.021.760,00, cotados em 31n196, cujos reeursos
serão destinados ao Programa de Combate às Enchentes
do Município de Campinas-PROCEN. Seno Sérgio Ma
chado

PR n." 129/96, que autoriza o Estado do Espírito
Santo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo-LFTES. cujos reeursos serão destina
dos ao giro da divida mobiliária do Estado. vencível no
1.° semestre de 1997. Seno Gerson Camata. ..

PR n.~ 130196, que autoriza o Esiado de Goiá.> a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Goiás-LFrGO, cujos reeursos serão destinados ao giro
da dívida mobiliária do Estado, vencíve1 no 1." 'il':mestre
de 1997. Seno Onofre Qujnan..

PR n.o 131196, que autoriJ;a o Esiado do Rio de
Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do do Rio de Janeiro-LFIRJ, cujos recursos seno desti
nados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível
no 1.° semestre de 1997. Seno Ney Suassuna. ..

PR n.O 132196, que autoriza o Governo do Estado
do Maranhão a contratar operação de crédito sob o am
paro do Programa de Apoio à Rees!nlturação e ao Ajus
te Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Sen, Francisco
EsCÓTcio... . ..

PR n.o 133196. que autoriza o Governo do Estado
de ~nas Gerais a contratar operação de crédito sob o
amparo do Programa de apoio à Reestrutunlção e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Seno France
lino Pereira ...

PR n.o 134196, que autonza o Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de AJXlio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Seno Ra-
mezTebet....... . .

PR n." 135/96, que autoriza o Governo do Estado
do Pará a contratar operação de crédito sob o amparo do
Programa de Apoio à Reestrutur.ição e ao Ajuste Fiscal
de Longo Prazo dos Estados. Seno Gilberto Miranda ....

PR n,· 136196. que autoriza o Governo do Estado
de Pernambuco a contratar operação de crédito sob o
amparo do Programa de AJXlio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Sen. Joel de
Hollanda.. . .
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VIII
PR 11." 137196, que autoriza o Governo do Estado

do Piauí a contratar operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fis-
cal de Longo Prazo dos Estados. seno Freitas Nelo .

PR n." 138196, que autoriza o Governo do Estado
de Rio Grande do Sul a conlratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestrutumção e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Seno Pe-
dro Simon .

PR n," 139196, que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a contratar operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fis
cal de Longo Prazo dos Estados. seno João Rocha.......•..

PR n." 14CV96, que autoriza o Governo do Estado
de São Paulo a contralar operação de crédito sob o am
paro do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajus
te Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Sen. Gilbeno Mi·
randa. ••...•...........•..........•........•..••...•.•••.•.•••••••..••.••.•......••..•.

Discute o PR n." 129196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n." 677196), que autoriza o Estado de Espírito
Santo a emitir I..ettas Ananceiras do Tesouro do Estado
de Espírito Santo-LFTE5, cujos recursos serão destina
dos ao giro da dívidll. mobiliária do Estado, vencível no
I." semestre de 1997. Seno Élcio Álvares............•....•..•.....

Discute o PR n." 129/96 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n." 677196), que autoriza o Estado de Espírito
Santo a emitir I..ettas Ananceiras do Tesouro do Estado
de Espírito Santo-LFIES, cujos recursos serão destina
dos ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no
I." semestre de 1997. Sen. Eduardo Suplicy .

Discute o PR n." 129196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.o 677196), que autoriza o Estado do Espírito
Santo a emitir I..ettas Financeiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo-LFI'ES, cujos recursos .serão destina-
dos ao giro da divida mobiliária do Estado, vencíve1 no
1.0 semestre de 1997. Seno José Ignácio Ferreira. .........•.•.

Discute o PR n.o 130196 (apresentado pela 0>
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.o 678196), que autoriza o Estado de Goiás a
emitir I..ettas Financeiras do Tesouro do Estado de
Goiás-LFTGO, cujos recursos serão destinados ao giro
da dívida mobiliária do Estado, vencíve1 no 1." semestre
de 1997. Sen. Carlos Patrocínio ..

Discute o PR n.o 139196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.o 687196), que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a contratar operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à ReestrutumÇão e ao Ajuste Fis
cal de Longo Prazo dos Estados. Sen.losé Eduaroo Du-
tra. ..

Discute o PR n." 139196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n." 687196), que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a contratar operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à ReestlUtumÇio e ao Ajuste FIS
cal de Longo Prazo doS Estados. Seno Adenúr Andrade..
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Discute o PR n.o 139196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.o 687196), que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a contratar operaçlio de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à ReestruturaÇão e ao Ajuste FIS
cal de Longo Prazo dos Estados. Seno Vilson KIeinü-
bingo .

Discute o PR n.o 139196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n." 687196), que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a contratar operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à ReestruturnÇão e ao Ajuste Fis
cal de Longo Prazo dos Estados. Seu. Edison Lobão......

Discute o PR fi.o 139196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.o 6871%), que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a conuatar operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à Reestrutumção e ao Ajuste Fis
cal de Longo Prazo dos Estados. Sen. Gilberto Miranda.

Encaminha à votaÇlio o PR n." 139/96 (apresenta
do pela Comissão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu Parecer n.o687196), que autoriza o Gover·
no do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à ReestruturaÇão e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. seno Hugo
Napoleão ..

Encaminha à votaÇão o PR n." 139196 (apresenta
do pela Comissão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu Parecer fi.o687196), que autoriza o Gover
no do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à ReestruturaÇão e
ao Ajuste FISCal de Longo Prazo dos Estados. seno José
Eduardo Ouua. ..

Encaminha à votação o PR n." 139196 (apresenta
do pela Comissão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu Parecer n.o 687196), que autoriza o Gover·
no do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Seno Ney
Suassuna .

Discute o PR n." 135196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n." 683196), que autoriza o Governo do Estado
do Pará a contratar operação de crédito sob o amparo do
Programa de Apoio à ReestruturaÇão e ao Ajuste Fiscal
de Longo Prazo dos Estados. Sen. Ademir Andrade. ......

Encaminha à votaÇão o PR n." 137196 (apresenta
do pela Comissão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu Parecer fi.o685196), que autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a contratar opelaÇão de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Sen. Hugo
Napoleão ..

Discute o PR n." 138196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como concluslio de seu
Parecer n." 686196), que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Seno Pe·
droSímon ..
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Discute o PR n° 140196 (aprf'Sentado pela Comissão
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer
nO 68&196). que autoriza o Governo do Esl3do de São Pau·
lo a contJatar operação de crá1ito sob o amparo do Progra.
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo
Prazo dos Estados. Sen. Eduarrlo Suplicy... _.

Discute o PR n_o 140196 (apresentado pela Co·
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n." 688/96), que autori7.a o Governo do Estado
de São Paulo a contratar operação de crêdito sob o am
paro do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajus
te Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Sen_ Romeu
Tuma.. . ._ ..

REQl;ERl.\1Er-.-rO

Requerimento 0.° 1.261196, de infonnação, sobre
as investigações do Banco do Brasil para apuração de
dados protegidos por sigilo bancário e divulgados pela
imprensa nacional. Seno Geraldo Melo...... _.

RELATÓRIO

Relatório n." 5f96-Comissão Especial, criada atra
vés do Requerimento n." 585f96-SF, destinada a apurar

288

288

223

in loco a siruação dos garimpeiros em Serra Pelada. ela
boração c apresentação de relatório a ser encaminhado à
Presidência da República. com subsídios que possibili.
tem resolver o arnal estado de conflito eJ.istente na re·
gião_ Seno Emandes Amorim._ . ....._

(SC).. . .

Reporta-se às contribuições ao Estado de Santa
Catarina, enquanto Senadora. Seno Sandra Guidi

SEl"ADO (Vide ELOOJO, FESTA ~ATALn-.;A)

TI:RRORISMO

Reporta-se aos reféns do Grupo Tupac Amam, na
Embaixada do Japão. nO Peru. Seno Eduardo Suplicy..

Soücita esclarecimentos à respeito das providên
cias relativas ao ato terrorista praticado na Embaixada
do Japão, no Peru. Seno Antônio Carlos Magalhães_

VALE DO JEQUITINHONHA

Mostra-se descontente. à dramática situação do
Vale do Jequitinhonha. Seno Francelioo Pereira .
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

ADEMIR ANDRADE

Parecer n.G 672196-Comissão de Assuntos Ecooô
micos, sobre as emendas de Plenário oferecidas ao PLC
0.° 59194 (3.123-C/92, Da origem), que dispõe sobre o
prazo de publicação pela Secretaria da Receita Federal,
dos modelos de Declaração do Imposto de Renda. .,, __

Discute o PR n.0 139/% (apresentado pela C0
missão de Assuncos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n." 687196), que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a coonatar operação de crédito sob o amparo
do Progr.una de Apoio à ReesuuD.iração e ao Ajuste Fis-
cal de: Longo Prazo dos Estados .

Discule o PR n." 1351% (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n." 683/96), que autoriLa o Governo do Estado
do Pará a oonlralar operação de: crédito sob o amparo do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
de Longo Praro dos Estados .

MTOt.ilOCARLOS MAGALHÃES

Defende a posição do Senador José Sarney quan
lo à votação do Orçamentol97. Aparte ao Sen. Júlio
Campos __ .. _ .

Complementa discurw do Senador Pedro Siffion
sobre a conferência Amigos do Llbano. Aparm ao Sen.
Pedro Simoll. _ .

Aprova a atitude do Presidente da República pela
autorização da medida provisória que concede incenti
vos a ínstalaçãO de montadoras nas Regiões Nortt::. Nor-
deste e Cenrro-C>este _ .

Solicita esclarecimentos à respeito das providên
cias relativas ao ato le1Torista praticado na Embaixada
do JapãO. no Peru. _ _ .

Elogia o trabalho do Senador José Sarney. Apane
ao Sen. Gilvam Borges. . ..

BENEDITA DA Sn..VA

Refere-se à Academia Brasileira de Letras.
Ressalta a participação da mulher na Academia

Brasileira de Letras. . .
A importância de Nélida Piiion frente à presidên-

cia da Academia BTliSileira de Letras _ ..
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313
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378
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PLS n.o 271196. que dispõe sobre a instituição do
Programa Naciooal de Segurança Alimentar .

PLS n.o 273196. que institui o estudo dos direitos
humanos na formação policial .

Apresentação de dois projetos: Programa Brasi·
kiro de Segurança Alimentar e Estudo dos DireitOS Hu·
manos oa Formação Policial...... .. _

BER."'1ARDO CABRAL

Atenta-se para a pessoa Senadora Benedita da Sil
va relacionada à pessoa da Sr. Nélida Pifion. Aparte à
Sen. Benedita da Silva. .

Par= n. o 689196-Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania. sobre o PlS o_o 45196. que acres·
centa parágrafo ao art. 161 do Código Penal _.

Congrarula-se com o Senador Henrique Loyola
pelo trabalho desempenhado. Apane ao Seno Henrique
Loyola. -.

Parecer n.o 709I96-Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. sobre o PlS n.o 177!96-Compk
mentar. que dispõe sobre a multa de mora decorrente do
pagamento de tributos federais e comribuições após o
vencimento em tramitação conjunta com o PLS n.o

I 78196-Complementar, que estabelece limite para a mui
ta de mo(4 decorrente do inadimplemento de obrigação
Cribulária.................................. . -

Par= oral ao PLS n.o 177I96-Complementar.
que dispõe sobre a multa de mora decorrente do paga·
mento de tributos federais e contribuições após o venci-
mento ..

Opõe·se ao Senador José Eduardo Duna quanto a
postura do Senado Federal, diferente da Cãmar:a dos De-
putados .

EnallIXe o disctmo do Senador l"ey Suassuna.
Apane ao Seno Ney Suassuna. _ _._ _ .

Deseja a lodos os funcionãrios do Senado Federal
boas festas de fim de ano. ressalvando-as corno um m0-

mento de reflexão. _ _ .
Elogia o trabalho da Senadora Sandra Guidi.

Aparte à Sen. Sandrn Guidi_ .. ..
SoJjdariza·se com o discurso do Senador Jeffer-

son Péres. Aparte ao Sec. Jefferson PéI"es ..
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CARLOS PATROCÍ:'l!O

Discute o PR n." \30196 (apresentado pela Co
missão de .'\ssuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer D.e 678196), que auto:-i1.a o E5tado de Goiás a
emitir Letrns Financeiras do Tesouro do E<;l.ado de
Goiáo;-LFfGO, cujos [CCLllW5 serão destinados ao giro
da dívida mobiliária do Estado. vencivel 110 1." semestre
de 1997 _ .

PLS n." 274196. que altera o § 3.· do 3rt 2,· da
Lei n.o 8.031190.... .

EDISON LOBÃO

Apóia a Senadora Sandra GuidJ no seu discurso
quanto à utilização do carvão. Aparte à Seno Sandra Gui·
di .

Discute o PR n" 139196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.· 687196), que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a contraUr operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fis-
cal de Longo Prazo dos Estados. . .

Parecer n.G 711J96-Comis...:'io de Constituição,
Justiça e Cidadania. sobre as emeodas de Plenário ofere
cidas ao PLS n.G 319195. que cria o Comitê de Gestão
dos R=s Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
São FIallci~o. . _ _ .

Di~orre sobre o impacto do déficit na balança
comefcial 00 roês de outubro .

EDUARDO SUPLICY

PLC lL" 100/96 (n.G 1.275195, oa origem), que
dispõe sobre o serviço voluntário .

PLC n." 101196 (o.· 1.708191, na origem), que de
fme coodiç:ões para o lançamento de esgotos e a disposi-
ção de resíduos sólidos _ .__ . . __ .

PLC lLG 1O~6 (n.G 1.626196, na origem). que
amplia a legitimação para causas perante os juizados es-
peciais cíveis. . .. . _ .

PLC 0_" 103196 (n.G 1.667196. na origem), que al
tera o an. 58 da Lei o.G 6.015n3, que dispõe sobre os
Registros Públicos...... . .

PLC n.G 104196 (n.G 1.685196. na origem). que
dispõe sobre a redução de despesas cartorárias com as
escrituras públicas e os registros imobiliários para a
aquisiçáo de imóvel construído pelo sistema de mutillio
oos progmmas babitaciooais para famílias de baixa ren-
da .

PLC n." 105196 (n.G 1.873191, na origem), que
dispõe sobre a prevenção. o tratamento, a fiscalização, o
controle e a repres...:'io do tráfico ilícito e do uso indevido
de entorpecentes e drogas afins. . .

PLC n.G 1.873191 (Projeto Original). que dispõe
sobre prevenção_ o ttatamento, a fiscalização, o controle
e a repressão do tráfico iUcilo e do uso Indevido de en-
torpecentes e drogas afins ._. __ .

PLC n.G106196 (n" 622195, na origem), que alte
ra dispositivos da Lei n.G6.404n6, que dispõe sobre as
sociedades por ações e da Lei n.G6.385n6. que dispõe
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sobre o mettado de valores mobiliários e cria a Comis-
...:'io de Valores Mobiliários. . .

PU:: n.G107196 (lLG1.697196, na origem), que al
tera a Lei lLe 8.935194 que regulamenta o an. 236 da
Constituiçáo Federal dispondo sobre serviços notariais
e de registro .

PDL n.G 115196 (n.. 274196, na Câmara dos De
putados) que aprova o ato que renova a concessão outor
gada à Sociedade Rádio Clube de Rondonópolis Ltda,
para explorar seniço de radiodifusão sonora em onda
média na cidalk de Rondonópolis (M1).. __ _ .

Leitura da Meos.agem n.G 759194, que submete à
apro::iação do Congresso ~acional, o ato constante do
Decreto de 15 de setembro de 1994, que renova a coo
cer.são outorgada à Sociedade Rádio Oube de Rondonó
polis I..tda.. para explorar serviço de radiodifusão sooora
em onda m6::lia na cidade de Roodonópolis (Ml) .

PDL n." 116196 (n.G275196. na Cãmara dos De
putados) que aprova o ato que outorga permissão à Carí
cia Radiodifusão Lida., para explorar serviço de rddiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cor-
rentina (BA) _ .

Leitura da Mensagem n.e 100190, que submete à
apro::iação do Congresso Naciooal, o ato constanle da
Portaria n.G 13190, publicada no Diário Oficial da União
do dia 23 de j311eiro de 1990. que outorga permiSsãO à
Carícia Radiodifusão Uda, parn explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade
deCorrentina (BA) _ .

PDL n.G 117196 (n.. 276196, na Câmara dos De
putados) que aprova o atO que outorga permissão à Rá
dio Ubedade de Caruaru Llda. parn explorar sc:rviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Caruaru (PE) _ : .

Leitura da Mens.agem n..G346192, que submele à
apr=iação do Congresso Nacional. o alO constante da
Portaria n.e 67192, que renova a permissão outorgada à
Rádio Ubeniade de Caruaru I..tda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Caruaru (PE) .

PDL n.G118196 (n.G2n196, na Câmara dos De
putados) que aprova o ato que renova a conces~ defe
rida à TV Eldorado Catarine= Lida., para explorar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na ci-
dade de Cricil1ma (SC) .

Leitura da Mensagem n.G 406192. que submete à
apro::iação do Congresso Nacional, o ato constante do
Decreto que renova a conces...:'io outorgada à TV Eldora
do Catarinense LIda, para explorar serviço de radiodifu
...:'io de sons e imagens (televisão) na cidade de Criciúrna
{SC) _.•_.•...... ..............................................._._.

PDL n.G119196 (n.G 278196, na C..âmara dos De
putados) que aprova o ato que renova a concessão defe
rida à Rádio Difusora de Mirassol DOeste Uda.. para
explorar .>erV1ÇO de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Mirassol DOeste (MT) .

Leitura da Mensagem Il.G1.151195. que submele à
apro::iação do Congresso ~acionaL o ato constante do
Decreto de 11 de outubro de 1995, que renova a conces-
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são deferida 11 Rádio Difusora de MirJ.Ssol DOeste Ltda,
para e:l:p10rar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade: de Mirassol DOeste (MT)...•.......•.._._.....

POL n_o 120196 (n.o 279196, na Câmara dos De
putados) que aprova o ato que renova a concessão defe·
rida 11 Rádio São Carlos Lida., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de São
Carlos (SC) _ _._ .

Leitura da Mensagem n.o LI 57195. que submeu: 11
apreciação do Congresso Nacional. o ato constante do
Decreto de 13 de outubro de 1995, que renova a conces
são deferida 11 Rádio São Carlos Ltda, para e:l:plorar ser
viço de radiodilmão sonora em onda média na cidade de
São Carlos (SC) _ .

POL n.o 121196 (n. o 280196, na Câmara dos De
putados) que aprova o ato que renova permissão ao Sis
tema CanceUa de Comunicação Ltda, para e:l:plorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Ituiutaba (MO) .

LeiIUJa da Mensagem n.. 1.163195, que subuE:te 11
apreciação do Congresso Nacional, o ato constante da Por
taria n! 1.249194. que renova permissão ao Sislema Can
cella de Comunicação l...tda., para e:.;plorar, sem direito de
e:l:clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada na cidade de ltuiutaba (MG) ........•..••.__

Encaminha ofício ao Senador Jáder Barbalho re
lacionado ao Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória n. o 1.528196, que dispõe sobre o rrn. .

Parecer n.. 675196-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o Ofício S n.. 82196 (Oficio Presi N!
2.768196, na origem), que encaminha solicitação da Pre
feitura Municipal de Jundiai (SP), para que o Departa
mento de Águas e Esgolos-OAE. possa contratar opera
ção de crédito jutto 11 Caixa Econômica federal, no âm
bito do programa Pró-Saneamento, no valor de RS
7.654.071,13, destinada à conclusão da 2.' fase da barra-
gem do Rio Jundiai-Mirim __ ..

PR n! 127196, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jundiaí (SP) a conceder garantia para que o De
partamento de Águas e Esgotos-OAB, possa contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica federal,
no âmbito do programa Pr6-Saneamento, no valor de R$
7.654.071.13, destinada à conclusão da 2.' fase da barra-
gem do Rio Jundiaí-Mirim. __ ..

Reporta-se aos refêns do Grupo Tupac Amaru. na
Embaixada do Japão, no Peru. .

Discute o PR n! 129196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclus.ão de seu
Parecer n! 677196), que autoriza o Estado de Espírito
Santo a emitir l...ettas Financeiras do Tesouro do Estado
de Espírito Santo-LFTES, cujos recursos serão destina
dos ao giro da divida mobiliária do Estado, vencível no
I! semestre de 1997 _

Discute o PR n.0 14()196 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.o 688196), que autoriza o Governo do Estado
de São Paulo a contratar operação de crédito sob o am
paro do Programa de Apoio à Reestrururação e ao Ajus
te Fiscal de Longo Prazo dos Estados...
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Trata da participação da grande parcela pobre da
população no processo de desenvolvimento econômico
do País .

Comentário sobre o Imposto Territorial Rural co
brado sobre o valor das terras dos proprieúrios rurais.

ÉLCIOÁLVARES

Esclarecimentos relativos ao discurso do Senador
Júlio Campos. Aparte ao Sen. Júlio Campos .

Complementa o discww do Senador Silva Júnior
relativo ao café. Aparte ao Seno Silva Júnior.

Discute o PR n." 129196 (apresentado pela Co
missão dI: Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.o 677/96), que autoriza o Estado de Espírito
Santo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Espírito Santo-LFTES, cujos reoJrsos serão destina
dos ao giro da divida mobiliária do Estado, vencível no
1.0 semestre de 1997. . __ _ _._

EMíLIA FERNANDES

Defende a participação das centrais sindicais dos
trabalhadores brasileiros no âmbito do Mercosul.

Apresenta cODsiderações políticas sobre 1996 e
perspectivas para 1997.......... . .

EPITÁCIO CAF1::.IEIRA

Indigna-se com o Presidente da Argentina por
apresentar posição contrária a investimentos nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste .

ERNANDES AMORIM

Esclarece: informações do Ministro da Justiça
com relação à sintaçâo dos garimpeiros de Serra Pelada,
através do relatório da Comissão Especial encarregada
de investigação - .

Relatório n.o 5196-Comissão Especial, criada atra.
vés do Requerimento n.o 585196-Sf. destinada a apUIar
in loco a situação dos garimpeiros em Serra Pelada, ela
boração e apresentação de relatório a ser encaminhado 11
Presidência da República, com subsídios que possibili
tem resolver o attlal estado de conflito existente na re"
gião_ _ _ .

fR.M;CELINO PEREIRA

Parecer 0.0 681l96-Comissão de Assunlos Econô
micos. sobre o Ofício S n! 105/96, do Sr. Presidente do
Banco Central do Brasil, enviando ao Senado federal
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado
de Minas Gerais a contratar operação de crédito sob o
amparo do Programa de apoio à ReestruturnÇão e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados .

PR n.. 133196, que autoriza o Governo do Estado
de Minas Gerais a contratar operação de crédito sob o
amparo do Programa de apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados ..

Mostra-se descomente, à dramática situaçâo do
Vale do Jequitinhonha. _ .

A problemática das multas ..
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IV

FRA."óCISCO ESCÓRCIO

Retir4da de sua assinatura à investigação das im:
gularídades do Orçamentol97. Aparo: ao Sen. Júlio
Campos .

Mostra a atuaçãO da Governadora R05eaIla Sar-
ney no Govemo do Estado do Maranhão , .

Parecer n.~ 68O/96-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o Ofício S n.o 104196, do Sr. Presidente do
Banco CenlJal do Brasil eocam.illhaDdo ao Secado Fem
rnl protocolo de acordo fumado entre o Governo Federal
e o Estado do Maranhão sob o amparo do Prognuna de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo
Prazo dos Estados .

PR n.o 132/96. que autoriza o Governo do Estado
do Maranhão a contratar operação de crédito sob o am
paro do Programa de Apoio à Reesttucuraçâo e ao Ajus-
te Fiscal de Longo Prazo dos Estados _ .

Parecer oral ao PLC 0.° 108J96 (n.o 1.059/96.
na origem), que cria as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário e fD:.a os valores de sua remunera-
ção .

Solidariza-se com o discurso do Senador Jeffer
son Péres. Aparte ao SeD. Jefferson Péres.

Refere-se ao PLS n.G 108/96, que cria as car
reiras dos servidores do Poder Judiciário e fl)(a os
valores de sua remuneração, do qual foi relator, e
da adesão de outroS senadores à causa do servidor
público...

Congratt.Lla-se com o trabalho do Sr. Fernando
César Mesquita Aparte ao Sen. Gilvam Borges.

FREITAS NETO

Parecer n.~ 685196--Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o Oficio S n.o 109196, do Sr. Presidente do
Banco Central do Brasil encaminhando ao Senado Fede
ral protocolo de acordo fumado entre o Governo Federal
e o Estado do Piauí sob o amparo do Programa de apoio
à Rec:stm!llIação e ao Ajuste Fiscal de Longo Praro dos
Estados .

PR n.G 137196. que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a contr.lw operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à Reesttutw"aÇão e ao Ajuste Fis'
cal de Longo Prazo dos Estados. . .

GERALDO MELO

Sugere encaminhamento. à Comissão de Rdaçõe5
E)({eriores e Defesa Nacional do Senado, de cópias das
ded&açõe5 do Presidente da Argentina relacionadas a
investimentos industriais nas Regiões Norte, Nordeste e
Centru--Oeste .

Rte(juerimento n. ~ 1.261196. de infonnaçâo, sobre
as investigações do Banco do Brasil para apuração de
dados protegidos por sigilo bancário e divulgados pela
imprensa nacional .

Complementa discurso do Senador Jefferson
Péres no que conceme ao descaso às Regiões Norte,
Nordeste e Centro·Oeste. Apane ao Seno Jefferson
Péres..... . .

106

109

156

156

269

J73

376

377

161

162

170

223

374

GERSON CAMATA

Parecer n.G 677I96-Comissão de Assuntos Econô
micos, em Plenário, sobre o Ofício S·IOII96, do Sr. Pre·
sidente do Banco Central do Brasil. encaminhando soli·
citação do Governo do Estado do Espírito Santo. para
que seja autorizado pelo Senado Federal a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo-
LFI"ES, cujos reclmOS serão destinados ao giro da dívi
da mobiliária. vencível no l.G semestre de 1997..

PR n.o 129196. que autoriza o Estado do Espírito
Santo a emitir U:ttas Financeiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo-LI-TES. cujos rect=Os serão destina
dos 00 giro da dívida mobiliária do Estado, vencivel no
I.G semestre de 1997.....

Complementa discurso do Senador Silva Júnior
relativo ao café. Aparte ao Seno Silva Júnior. .

Gll..BERTO MIRA."IDA

Defende-se da afrrmativa de ter ajudado financc:i
nunente o Governador de Manaus na eleição para Pre
fcito desta capitaL Aparte ao SerL Poiro Simon.

Concorda com a assertiva de que é tradição esco-
Iher para Presidente da Casa, um representante do maior
partido. Aparte ao SerL Pedro Simon.

Comunica seu desligamento como membro do
PMDB. ..

Par= n." 683/96-Comissão de Assuntos Eamômi
005, sobre o Oficio S D.° 107196, do Sr. Presidente do Ban·
00 Central do Brasil encaminhando ao Senado Federal pr0
tocolo de acordo firmado en~ o Govc:mo Federal e o Esta
do do Par.i sob o amparo do Prognuna de Apoio à Reestru
rnração e ao AjUSll: F1SC3l de Longo Prazo dos Estados..

PR n.G 135196, que autoriza o Governo do Estado
do Pará a contr.lUl" operação de crédito sob o amparo do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
de Longo Prazo dos Estados .

Parerer n: 68&'96-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o Ofício S n.o 112196. do Sr. Presidente do
Banco Central do Brasil encaminhando ao Senado Fede
ral protocolo de acordo firmado entre o Governo Federal
e o Eslado de São Paulo sob o amparo do Programa de
Apoio à ReestrururaÇão e ao Ajuste Fiscal de Longo
Pr.u-.o dos Estados.. . .

PR n." 140196, que autoriza o Governo do Estado
de São Paulo a contratar oper<lção de crédito sob o am
paro do Programa de Apoio à Reesrruturação e ao Ajus-
te Fis.c.al de Longo Prazo dos Estados. . .. .

Discute o PR n.G 139/96 (apresentado pela Co-
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.o 687196). que autoriza o Governo do Estado
de.Sergipe a contratar operação de crédito sob o amparo
do Programa de ApoiO à ReeslrUturação e ao Ajuste fis-
cal de Longo Prazo dos Estados. . .

Parecer oral ao PR D.o 133196 (apresentado pela
Comissão de AssuntoS Econômicos como conclusão de
seu Parecer n: 681196) que autoriza o Governo do Esta·
do de Minas G=tis a contratar operação de crédito sob o
amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fis.c.al de Longo Prazo dos Estados
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GILvA.\1 BORGE..'i

PEC D.O 59196. apresentando inclusão, no Ato das
Disposições Constinuções Transitórias-ADCT, onde
couber. artigo com a nova redação __

Elogia o trabalho de equipe do Senado Federal,
em 1996 _ - .

Congratula-se com o jorn.alista Fernando césar
Mesquiu. ,.......................... _._ ..

Enumera inovações presididas pelo Senador José
Sarney.. . _.. _.__ .

HENRIQUE LOYOLA

Comunica sua saída do Senado FederaI...
Relata suas atividades de Senador durante o cargo

ocupado. . .
Prroeupa-se com o cidadão brasileiro.

HUGO NAPOLEÃO

Solidariza-se com o Senador Júlio Campos a res.
peito da combinaçáo que faz dos assuntos estaduais com
os nacionais. Aparte ao Seno Júlio Campos.

Encaminha à votação o PR a.o 139/96 (apresenta
do pela Comissão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu Parecer 0.0 687196), que autoriza o GOVl:t'·
no do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo F'r.u:o dos ~tados..

Encaminha à votação o PR n.a 137196 (apresenta
do pela Comissão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu Parecer 0." 685196), que autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a contratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestrutwação e
ao Ajuste Fiscal de Loago Prazo dos Estados.

HUMBERTO LUCENA

Lamenta o critério adotado na escolha do Pn:si-
dente da Casa. Aparte ao Sen. Pedro Simon .

Enal!tte o Senador Silva Júnior concernente ao
discurso sobre o café. Aparte ao Sen. Silva Júnior. .

JÁDER BARBALHO

Defende a postur.a do Senador José Sarney como
Presidente da Casa. Aparte ao Sen. Júlio Campos..

JEfol'-ERSQN PÉRES

Comenta trecho, titulado Isso é que é zona, do
jornalista Joelmir Beting, relativo ao descaso às Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste __.

JOÃO ROCHA

Parecer n.a 687/96-Comissão de Assuntos Econô
micos. sobre o Ofício S n.a 111196, do Sr. Presidente do
Banco Central do Brasil encaminhando ao Senado Fede
ral protocolo de acordo firmado entre o Governo Federal
e o Estado de Sergipe sob o amparo do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo
Prazo dos Estados.._ _ _ .
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203
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372
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PR n,o 139196. que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a contratar operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à Reestruwração e ao Ajuste Fis-
cal de Longo Prazo dos Estados. _

Parecer oral à Emenda a.o I·PLEN sobre o PR n.0

139196 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos como conclusão de seu Parecer n." 687196), que
autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito sob o amparo do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo
Prazo dos Estados.._ _ .

JOEL DE HOl.LA.'IDA

Parecer n.a 6&4196·Comissão de Assuntos EcOnô
micos, sobre o Ofício S n.a 108/96, do Sr. Presidente do
Banco Central do Brasil encamiohando ao Senado Fede
ral protocolo de acordo firmado entre o Governo Federal
e o Estado de Pernambuco sob o amparo do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo
Prazo dos Estados _ _

PR n.o 136196, que autoriza o Governo do Estado
de Pernambuco a conlnitar operaçâo de crédito sob o
amparo do Programa de Apoio à Reestrutur.ação e ao
Ajuste Fiscal de Longo F'r.u:o dos Estados....

Desenvolvimento cientifico e tecnológico: ques
tão de diferenciação entre países e desafio do terceiro
milênio pam o Brasil .

JONAS PINHElRO

Discorre sobre a critica situação da bo=ha natu-
ral .

Solicita medidas fiscais ao Governo Federal para
conter abuso de indústrias consumidoras da borracha na-
tw"al........................................................................•....•.....

Esclarece a respeito do Imposto Territorial Rural,
que foi exposto pela imprensa de mlXio confuso....

Refere-se à importãncia dos Fundos Constitucio--
nais.............................................. . .

JOSAPHAT MARINHO

Parecer n.G 693/96--Corniss.ão de Constituição e
Justiça. sobre o Oficio SF 1.515195, do Presidente do
Senado Federal, com relação ao PLS n.o 61/85. que
acrescenta dispositivo à Lei n." 5.01 0/66, que organiza a
Justiça Federal de I."lnstância _ .

Parecer n.o 695/96-Comi:;são de Constituição.
Justiça e Cidadania sobre a Consulta o.a 1196, da Presi-
dência do Senado Federal .

JOSÉBIANCQ

PLC n.G 1081'96 (n.o 1.059195, na origem), que
cria as carreiras dos servidores do Poder Judiciário e
fixa os valores de sua remuneração .

JOSÉ EDUARDO DL"TRA

Solicita apresentação de propostas dos candidatos
do Senado Federal e da Cãmara dos Deputados às elei
ções. Aparte ao Seno Pedro Simon..
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VI

Esclaroce solicitação refeoenle à apresentação de
propostas pelos candidalos do Senado Federal e Câmara
dos Deputados. Aparte ao Sen. Perlro Simon. .

Manifesta-se à respeito do descaso da Bancada do
PT à ação repressiva no Estado do Cearâ contra uma
manifestação de trabalhadores .

Apresenta nota oficial: Quebra do Sigilo Bancário
- PT exige afastamento de ministros e investigaçóeS
imediara. .

Encaminha à votação o PLC fi.. 68196 (o..
1.487196, na origem), que dispõe sobre prorrogação de
prazo pan. renovação de Certificado de Entidades de
Fins Filantrópicos e de recadastramento junlo ao Conse
lho Nacional de Assistência Social-CNAS e anulação de
atos emanados do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, contra instituiÇÕeS que gozavam de isenção da
conlribuíção social, pela não-apresentação do pedido de
renovação do certificado em tempo hábil _

Discute o PR n.o 139/96 (apresentado pela Co
missão de AssW1tOS Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.G 687/96), que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a conrracar- operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à ReestruturaÇào e ao Ajuste Fis-
cal de Longo Prazo dos Estados .

Encaminha à votação o PR o.G 139196 (apresenta
do pela Couússão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu Parecer n.° 687196), que autoriza o Gover
no do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestrut't1r.ição e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados .

Apresenta balanço das .a1ividades políticas em 1996.
Contesta a opinião do Senador Bernardo Cahra1

com relação à poSlUJ1l do Senado Fe<k:rnl. Apane ao
Sc:n. Ben:lardo Cabral _ .

JOSÉ FOGAÇA

Par=" n.~ 694i96-Comissão de ConstilUiçáo, Justi
ça e Cidadania, sobre o PU: Il.~ 11193 (n.o 3.053184, na ori
gem). que dispõe sobre a publicação de oomes e fotografi~
de vítimas de c:rirDes COIlII:a os roslurnes, em reexame....._...

Comenta a decisão do Congresso Nacionai. na
votação do Imposto Territorial RuraL _ ._ .

Congratula-se com o Senador Henrique Loyol.a pelo
trabalho desempenhado. Apane ao Sen. Heruiq~ Loyola. ..

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA

Discute o PR n.° 129196 (apresentado pela Co-
miss.âo de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n.0 677196). que autoriza o Estado do Espírito
Santo a euúlir Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo--U;lES, cujos recursos serão destina
dos ao giro da divida mobiliária do Estado. vencível no
l.~ semestre de 1997....... ., __ .._ .

JúLIO CAMPOS

118

122

193

236

248

259
295

299

I"
231

234

241

Apresenta defesa contra a afirmaçiio de coLidir a
política rnato-grossense com a política nacional, através
da assertiva do Senador José Sarney .

LÚCIO ALCÂNTARA

Parecer o_° 671!96-Cornissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre as emendas de Plenário ofere
cidas ao PLC n.o 59194 (o.Q 3.123-Cf92, na origem), que
dispõe sobre o prazo de publicação, pela Secretaria da
Receita Federal, dos modelos de Declaração do Imposto
de Renda. . _ . __ .

Parecer- n.O 674!96-Comissão de Constiwição,
Justiça e Cidadania, );Obre a emenda. de Plenário, ofere
cida ao PLC IL~ 58196 (n.o 693195. na origem), que dis
põe sobre a jomada de trabalho de Mêdico, Mêdico de
Saúde Pública. Médico do Trabalho e Médiro Veteriná
rio, da Administração Pública Federal direta. das autar·
quias e das fundações públicas federais _

Comenta a educação no País .
Enfoca o problema da discriminação racial no

Brasi1. _..... . .
Parecer n.o 690196-Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n.~ 267196. do
Senhor Presidente da República. submetendo à aprova
ção do Senado Federal. o nome do Alrnil1lI1le·de·Esqua-
dra Domingos Alfredo Silva._ _ .

Par=- o.~ 692196·Comissão de Constiwição,
Justiça e Cidadania. sobre o PLS n.o 101f96-Comple
mencar-, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região
Administrntiva Metropolitana do Distrito Federal e En
tomo, e a instituir o Fundo Complementar de Desenvol-
vimento do Distrito Federal e Entomo _ .

Parecer oral ao PLC n.0 68196 (n.o 1.487196, na
origem), que dispõe sobre prorrogação de prazo para re
novação de Certificado de Entidades de Fins Filantrópi
cos e de recadastramento junto ao Conselho Nacional de
Assistência Social-eNAS e anulação de atos emanados
do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. ronlra
instit1.Liçôes que gozavam de isenção da contribuição s0

cial, pela nâo-apresentação do pedido de renovação do
certificado em tempo hábil _ _ .

Encaminha à Votação o PLC n.O 68/96 (n.o

1.487196, na origem), que dispõe sobre prorrogaçáo de
prazo para renovação de Certificado de Entidades de
Fms Filantrópicos e de recadastramento junto ao Conse
lho Nacional de Assisltncia Social-CNAS e anulação de
atos emanados do Instituto Nacional do SegufO Social
INSS, conc-a instituições que gozavam de isenção da
contribuição social, pela não-apr-esentação do pedido de
renovação do certificado em tempo hábil.. .

MARLlX..c PiNTO

Discorre sobre a importância do Mercosul e inte-
pação dos países que faz.em pane do acordo .

105

56

94
100

14{J

184

185

199

236

124

Esclarece comentários à respeito de sua ligação
ao pedido de criação de uma CPI para averiguar supos
tas irregularidades na Comissão Mista do Orçamento de
1996. que analisa Peça Orçamentária de 1997 _ .

MAURO MIRA.."ffiA

Congratula-se com o Ministro da Educação Paulo
104 Renato pelo seu trabalho. Aparte ao Sen. Lúcio Alcântara . 103



Refere-se à publicação da Medida Provisória da
Indústria Automotiva que amplia os incentivos fiscais às
empresas que se instalarem nas Regiões None, I'ordeste
e Centro-Oeste .

lnfonna a implantação. pela Petrobrás. do polidu
to que resolverá a questão do transpone de combustí-
veis na Região Centro-Oeste .

Relata as bem-suax\idas decisões do Congresso
"acionai. em 1996. . .

l'ABOR JÜNIOR

Apóia o Senador Jonas Pinheiro em relação à cri
se dos produtores de borracha nacuraJ.. Apane ao Seno
Jonas Pinheiro .

Comenta o aumento nos pr~os de derivados de
petróleo e álcool combustível. .

NEY SUASSUNA

Parecer n.G 673196-Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre Emenda de Plenário, apresen
tada em turno suplemenur ao PLS n.G348191 (Substitu
tivo) que dá nova redação ao art. 9.Gdo Oecn:to-Lei n."
3f66, que disciplina as relações jurídicas do pessoal que
integra o sistema de atividades ponuárias .

Enaltece a figtIld feminina pela eficiência e cres-
cimento na sociedade .

Parecer lLG679f96-Comissão de assuntos Econô
micos, em Plenário, sobre o Oficio n.GS·103196, do Sr.
Presidenle do Banco Central do Brasil, encaminllando
solicilação do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
para que seja aulorizado pelo Senado Federal. a emitir
Letras Fmancciras do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neiro-LFIRJ. com base na Resolução n.G69195, do Se-
nado Federal.. . _ .

PR lLG131196, que autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a emitir Le1:ras Financeiras do Tesouro do Esta
do do Rio de Janeiro-LFllU, cuJos recursos serão desti
nados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível
no I.Gsemestrede 1997 .

PLS n.· 272196. que dispõe sobre a proibição de
venda de armas de fogo e de armas brancas .

Encaminha à volaÇão o PLS lLG272196, onde fica
proibida a venda de armas de fogo e de annas brancas
em todo território nacional, ressalvadas as aquisições
amparadas na legislação especial .

Paro::er o-G696196-Comissão Direlora, que apre_
senta redação final do PLC n.G68196 (n.o 1.487196, na
origem) .

Parecer n.G691J%..Comissão Diretora, que apre-
senta redação final do PR n.G129196 .

Par= 0.0 698196-Comissão Diretora, que apre-
senta redação final do PR n." 130196 ..

Paro::er n." 699I96-Comissào DirelOta. que apre-
senta redação final do PR n.O 131196 .

Parecer 0-" 700J96-Comissão Diretora, que apre-
senta redação final do PR o-G127196 .

Parecer n." 701f96-Comissão Diretora, que apre-
senta redação final do PR 0-0 128196 ..
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154

155

190

226

238

241
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246

247

Encaminha à votáçáo o PR n." 139196 (apresenta
do pela Comissão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu Parecer n.o 681196), que autoriza o Gover
no do Estado de Sergipe a contratar operaçao de crêdito
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de longo Prazo dos Estados..

Paro::er o-G702f96-Comissão Diretora, que apre-
senta redação final do PR 0-" 139196 .

Parecer lL" 703l96-Comis5ão Direlora, que apre-
senta redação final do PR 0-0 132/96 .

Par= 0-0 7Q4/96.-O)missão Diretota. que apre-
senta redação final do PR 0-0 133196 .

Pareo:.:er lL" 705f96-Comissão Diretota. que apre-
senta resolução final do PR IL ·134196 .

Parecer 0-" 706J96-Comissão Diretora, que apre-
seota redação final do PR lLG135196 .

Par= 0-" 707J96-.Comissão Diretora, que apre-
senta m:iação final do PR 0-" 136196 .

Parecer lLo 708l96-Comissão Diretora, que apre-
senta redação final do PR 0-" 137196 .

Parecer lL" 71Of96-Comissào Direlora, que apre-
senta redação final do PR n.G13&196 ..

Parecer n.G711196-C0missão Diretora, que apre-
senta redação final do PR lL0140196 .

Congratu1a--se com o Senador Bernardo Cabral.
Aparte ao Seo- Bernardo Cabral...

Apresenta a redução do preço do gênero alimentí"
cio como solução para a fome. . .

ODACIR SOARES

Destaca o declínio da taxa de natalidadf: e a preo
cupação com a interferência estmngeira neste processo..

Apresenta o desafio agrícola brasileiro: elevar a
competitividade. a produtividade e a renda do campo....

ONOFRE QUINAN

Parecer 0-. 678/96-Comissão de Assuntos Econô
micos, em Plenário, sobre o Oficio S-102I96. do Sr. Pre
sidente do Banco Ceotral do Brasil, encaminhando soli
citação do Governo do Estado de Goiãs, para que seja
autorizado pelo Senado Federal a emitir Lelras financei
ras do Tesouro do Estado de Goiás-LfTGO, cujos recur
sos serão destinados ao giro da dívida mobiliária, vencí-
vel no I." semestre de 1997 .

PR o-G130196. que autoriza o Estado do Goiás a
emitir Lelras Financeiras do Tesouro do Estado de
Goiás-LFrGO, cujos recursos serão destinados ao giro
da dívida mobiliária do Estado, vencível no l.Gsemestre
de 1997..... . .

OSMAR DIAS

Reporta-se à votação do Imposto Territorial Ru-
ral-ITR. .

PEDROSlMON

MoSlr<l o avanço e a integridade da mulher Da s0-

ciedade. Aparte à Seno Benedita da Silva .
Eleição para Presidencia da Câmara dos Deputa-

dos e do Senado Federal ..
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SÉRGIO MACHADO

SAr-O"DRA GUIDI

Indaga sobre o carvão como importante fonte de
energia... . .. .

107 Repona-se às contribuiÇÕeS ao Estado de Santa
Catarina, enquanto Senadora .

Parecer n.o 676196-Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o Ofício S n.o 96196 (Ofício Presi n.o
3.285/96, na origem), que encaminha solicitação da

IS8 PrefeilUra MUnicipal de Campinas (SP), relativa à
operação de crédito externo junlo ao Banco Interame
ricano de Desenvolvimento-BID. no valor de l·S.$
19.800.000,00, equivalentes a RS 20.02t.76O,00, co-

158 tados em 3117/96, cujos recursos serão destinados ao
Programa de Combate às Enchentes do Município de
Campinas-PROCEN..

232 PR n.o 128/96, que autoru-.a a Prefeilur:a Munici-
pal de Campínas-SP a contratar opcnção de crédito ex
terno junto ao Banco Interarnencano de De:s.covolvimen-

234 to-BID, no valor de t;SS 19.800.000.00. equivalentes a

vrn
Salienta-se sobre a mudança de partidos entre

parlamentares. . __ _ _.

Visão da imprensa quanto às eleiçôes no Con~

gresso Nacional. __
Comenta a interferência do Presidente da Repú-

blica na caadidatura à Prt:5idência da Casa. .
Solicita explicação do Senador Jádl':r Barbalho com

relação à oota assinada pela Bancada do Senado Fcdetal. ....
Parecer D.o 686196-COITÚSsão de Assuntos Econõ

!IÚCOS, sobre o Ofício S n° 110196. do Sr. Presidente do
Banco Central do Brasil eocaminhando ao Senado Fede
ral protocolo de acordo firmado entre o Governo Federal
e o Estado de Rio Grande do Sul sob o amparo do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de
Longo Prazo dos Estados....... .

PR fi.o 13&196. que autoril..a o C'JOvemo do Estado
de Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados .

Indaga sobre a participação do Brasil na confe
rência Amigos do Líbano, realizada em Wasllington, ob
jetivando reconstrução deste país do Oriente Médio..... _._

Comenta a preocupação da Senadora Marina Sil-
va com o crescimento do desrespeito ao ser humano .

Aborda o problema da fome no Brasil
Refen:-se ao Programa Solidariedad (Mêxico)

como modelo para programa no combare à fome.
Discute o PR n. p 138196 (apresentado pela Co

missão de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu
Parecer n.o 686196), que autoril..a o Govemo do Estado
de Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito
.'>Ob o amparo do Progr.una de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo Praw dos Estados_ .

Solicita transcrição nos Anai5 do Senado, de do
cumentos .'>Obre a reunião Amigos do Líbano, em Was-
hington. , _ .

Faz balanço de fatos importantes ocorridos no
Brasil.. em 1996 _ _. __ ._._ .

R.AMEZ TEBE:.T

Enalteçe o Senador Júlio Campos. Aparte ao Seno
Julio Campos _ _ . _ _ .

Parecer n_o 682196-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o Oficio S u.o 106196, do Se. Presidente do
Banco Central do Brasil eocaminhando ao Senado fede
ral protocolo de acordo firmado entre o Governo Feder.al
e o Estado de Mato Gros.'>O do Sul sob o amparo do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de
Longo Prazo dos Estados _

PR 11.° 134196, que autoriza o Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados.

Solicita retomo da política de desenvolvimento
regional para extingüir a luta entre as regiões pelos in-
centivos fiscais .

Congrarula-se com o Senador Henrique Loyola
pelo trabalho desempenhado num curra tl:mpo_ Aparte
ao Sen. Henrique Loyola .
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198

206
207
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307

ROBERTO FREIRE

Comenta a opinião do jornalista Joelmir Beting
relativo à medida pro\isória que concede incentivos à
instalação de montadoras nas Regiões No~, Nordeste e
Centro-Oeste. .. . _.._..

ROBERTO REQLlÃO

Alusão ao Imposto Territorial Rural. Aparte ao
Sen. Osmar Dias _ __ .

Parecer n." 691196-Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. sobre o PU: n.p 4(lI% (n.o 3.653/93,
na origem). que acrescenta parágrafo ao an. 2_° da Lei
u." 5.553/68, que dispõe sobre a apresentação e uso de
documentos de identificação pessoal

ROMEUnrMA

Discute o PR 0.° 1401% (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu
Parecer n.o 688196), que autori.z.a o Governo do Estado
de São Paulo a contratar operação de crédito sob o amo
paro do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajus·
te Fiscal de Longo Praw dos Estados...

Refere-se à ampliação do HospiUl do Coração em
São Paulo (SP) _ .

Apresenta relatório, elaborado pela Delegação
Brasileira que participou da Confa-êocia Amigos do U-
bano, em Washington. . .

Parerer 11.° 7l3l96-Comissão dt: Constilllição, Justi
ça e Cidadania, sobre o PU: 11.0 64196 (n.0 7.868196, na
origem). que institui o sistema Nacional de Armas
SINARM, estabelece condições para o registro e para
o porte de arma de fogo, defme crimes, sobre o PLS n.O
1%/96, que dispõe sobre o fabrico, depósito, trânsito e
porte de arma de fogo. e sobre o PLS n.O 200196, que
define o crime de porte de arma. todos em tramitação
conjunta. .
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R$ 20.021.760,00. cotados ~m 3In/96, cujos recursos
serão destinados ao Programa. de Combate às Enchentes
do Município de Campinas-PROCE~

SILVA ICNIüR

Trau do momento positivo do setor cafeeiro na-
cional __ .

VlLsor; KI..ElNÜBBl"G

150 Discute o PR n." 139196 (apresentado pela Co--
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
pareçcr n.o 687/96), que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a contratar operação de crédito sob o amparo
do Programa de Apoio à ReestrubIrnção e ao Ajuste Fis-

20 I cal de Longo Prazo dos Estados, , .

IX



Ata da 1 ª Sessão não Deliberativa 
em 17 de dezembro de 1996 

3ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Renan Calheiros, Levy Dias, Ney Suassuna 
Jefferson Péres, Mauro Miranda e José Fogaça 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Eduar
do Suplicy, procederá à l~itura do Expeãoente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei san
cionados: 

N° 270, de 1996 (n° 1.294/96, na origem), 
de 12 do mês em curso, referente ao Projeto de 
Lei n• 91, de 1996-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor de Encargos Financeiros da União -
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fa
zenda, crédito especial até o limite de novecen
tos e noventa e dois milhões, quinhentos e cin
qüenta mil reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei n• 9.337, de 
12 de dezembro de 1996; 

N2 271, de 1996 (n2 1.295/96, na origem), de 
12 do mês em curso, referente ao Projeto de Lei 

n• 7, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executi· 
vo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em fa· 
vor de Encargos Financeiros da União - Recur· 
sos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, 
crédito suplementar no valor de novecentos e 
trinta e seis milhões, quinhentos e um mil, seis· 
centos e trinta e três reais, para os fins que es
pecifica, sancionado e transformado na Lei n• 
9.338, de 12 de dezembro de 1996; 

' N• 272, de 1996 (n• 1.296/96, na origem), 
de 12 do mês em curso, referente ao Projeto 
de Lei n• 9, de 1996-CN, que autoriza o Po~er 
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União, em favor do Mi
nistério de Minas e Energia, crédito suplemen
tar no valor de dezoito milhões e cinquenta mil 
reais, para os fins que especifica, sancionado 
e transformado na Lei n• 9.339, de 12 de de-
zembro de 1996; ' 

N• 273, de 1996 (n• 1.297/96, na origem), de 
12 do mês em curso, referente ao Projeto de Lei n• 
1 O, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor da Cãma
ra dos Deputados, crédtto suplementar no valor de 
vinte-e seis milhões quinhentos e seis mil, irezentos 
e sessenta e quatro reais, para os fins que especifi
ca, sancionado e transformado na lei n• 9.340, de 
12 de dezembro de 1 996; 

N• 274, de 1996 (n• 1.298/96, na origem), 
de 12 do mês em curso, referente ao Projeto de 
Lei n• 11, de 1996-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito 
suplementar no valor de duzentos e vinte e oito 
milhões, vinte e um mil, quatrocentos e três reais, 
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para os fins que especffica, sancionado e transfor
mado na Lei n• 9.341, de 12 de dezembro de 1996; 

N2 275, de 1996 (n• 1.299/96, na origem), 
de 12 do mês em curso, referente ao Projeto 
de Lei n• 12, de 1996-CN, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor do Estado-Maior das Forças 
Armadas, crédito suplementar no valor de cinqüenta 
milhões, setecentos e quinze mil reais, para os fins 
que específica, sancionado e transformado na Lei n• 
9.342, de 12 de dezembro de 1996; 

N2 276, de 1996 (n2 1.300/96, na origem), de 
12 do mês em curso, referente ao Projeto de Lei 
n• 14, de 1996-CN, que abre ao Orçamento de In
vestimento, em favor da Companhia Docas do Rio 
de Janeiro, crédito suplementar, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei n• 
9.343, de 12 de dezembro de 1996; 

N• 277, de 1996 {n2 1.301/96, na origem), 
de 12 do mês em curso, referente ao Projeto 
de Lei n• 16, de 1996-CN, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Orçamento da Seguri
dade Social da União, em favor do Gabinete 
do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédi
to suplementar no valor de hum milhão, cento 
e quarenta e sete mil, cento e noventa um 
reais, para os fins que especifica, sancionado 
e transformado na Lei n• 9.344, de 12 de de
zembro de 1996; 

N2 278, de 1996 {n 2 1 .302/96, na ori
gem), de 12 do mês em curso, referente ao 
Projeto de Lei n• 17, de 1996-CN, que autori
za o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor da Presidência da 
República, crédito especial até o limite de 
cento e setenta e sete milhões, duzentos e 
oitenta e quatro mil, oitocentos e sete reais, 
para os fins que especifica, sancionado e 
transformado na Lei n• 9.345, de 12 de de
zembro de 1996; 

N2 279, de 1996 {n° 1.303/96, na origem), de 
12 do mês em curso, referente ao Projeto de Lei 
n2 18, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executi
vo a abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor 

do Ministério dos Transportes, crédito suplementar 
· no valor de seis milhões, quinhentos e setenl!,!.mil, 
quinhentos e trinta e dois reais, para os fins quieihs
. pecifica, sancionado e transformado na Lei n• 9.346, 
de 12 de dezembro de 1996; 

N2 280, de 1996 (n2 1.304/96, na origem), de 
12 do mês em curso, referente ao Projeto de Lei 

- n• 22, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executi
vo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor 

_ do Ministério das Comunicações, crédito suple
mentar no valor de oitenta e nove mil, trezentos e 
noventa e quatro reais, para os fins que especifi· 
ca, sancionado e transformado na Lei n• 9.347, de 
12 de dezembro de 1996; 

N• 281, de 1996 (n2 1.305/96, na origem), 
de 12 do mês em curso, referente ao Projeto 
de Lei n• 23, de 1996-CN, que abre. ao Orça
mento de Investimento, em favor de diversas 
empresas estatais, crédito· especial até o limi
te de vinte e quatro milhões, duzentos e cin
qüenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais, 
para os fins que especifica, sancionado e 
transformado na Lei n• 9.348, de 12 de de
zembro de 1996; 

N° 282, de 1996 (n2 1.306/96, na origem), de 
12 do mês em curso, referente ao Projeto de L:;;; 
n• 24, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executi
vo a abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor 
do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar 
no valor de cento e sessenta e nove mil, novecen
tos e um reais, para os fins que especifica, sancio
nado e transformado na Lei n" 9.349, de 12 de de-
zembro de 1996; · 

· N° 283, de 1996 (n• 1.307/96, na origem), 
de 12 do mês em curso, referente ao Projeto de 
Lei n• 29, de 1996-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, 
crédito especial até o limite de dois milhões, 
quatrocentos e noventa e cinco mil, oitenta e 
sete reais, para os fins que especifica, sanciona
do e transformado na Lei n• 9.350, de 12 de de
zembro de 1996; 

N° 284, de 1996 (n° 1.308/96, na origem), de 
12 do mês em curso, referente ao Projeto de Lei 
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n• 34, de 1996-CN, que abre ao Orçamento de ln- · 
vestimenta, em favor de diversas empresas estatais, 
crédito suplementar no valor de quinhentos e oitenta 
e seis milhões, setecentos e vinte e nove mil, nove
centos e trinta e dois reais, para os fins que especifi
ca, sancionado e transformado na Lei n• 9.351, de 
12 de dezembro de 1996; 

. N° 285, de 1996 (n° 1.309/96, na origem), 
de 12 do mês em curso, referente ao Projeto de 
Lei n• 36, de 1996-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir-ao Orçamento Filtcal da União, 
em favor do Estado-Maior das Forças Armadas e 
do Ministério da Marinha, crédito suplementar no 
valor global de vinte e três milhões, setenta e 
três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, para 
os fins que especifica, sancionado e transforma
do na Lei n• 9.352, de 12 de dezembro de 1996; 

N° 286, de 1996 (n°1.310/96, na origem), de 
12 do mês em curso, referente ao Projeto de Lei 
n• 49, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executi· 
vo a abrir aos Orçamentos da União. em favor do 
Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério 
da Marinha, crédito suplementar no valor total de 
dezenove milhões, setecentos e quinze mil reais, 
para os fins que especifica, sancionado e transfor
mado na Lei nO 9.353, de 12 de dezembro de 
1~~ -

N• 287, de 1996 (n• 1.311/96, na origem), 
de 12 do mês em curso, referente ao Projeto de 
Lei n• 61, de 1996-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir aos Orçamentos da União, em 
favor da Presidência da República e do Ministé· 
rio das Relações Exteriores, crédito suplementar 
no valor global de trinta e um milhões, cento e 
setenta e seis mil, cento e cinqüenta e um reais, 
para os fins que especifica, sancionado e trans
formado na Lei n• 9.354, de 12 de dezembro de 

.. 1996; 

N° 288, de 1996 (n• 1.312/96, na origem), 
de 12 do mês em curso, referente ao Projeto de 
Lei n• 62, de 1996-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios do Exêrcito e da Mari
nha, crédito suplementar no valor global de treze mi
lhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais, para 

os fins que especifica, sancionado e transformabo 
na Lei n• 9.355, de 12 de dezembro de 1996; 

N° 289, de 1996 (n• 1.313/96, na origem), de 
12 do mês em curso, referente ao Projeto de Lei n• 
67, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do Mi
nistério da Cultura, crédito suplementar no valor de 
trinta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais, para 
os fins que especHica, sancionado e transformado 
na Lei n• 9.356, de 12 de dezembro de 1996; 

N° 290, de 1996 (n• 1.314/96, na origem), de 
12 do· mês em curso, referente ao Projeto de Lei n• 
76, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor do Ministé
rio da Cultura, crédito suplementar no valor de hum 
milhão, oitocentos e noventa e dois mil, cento e qua
torze reais, para os fins que especifica, sancionado 
e transformado na Lei n• 9.357, de ·12 de dezembro 
de 1996; e 

N'C.29-l, de 1996 (n• 1.315/96, na origem), de 
12 do mês-em curso, referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 127, de 1994 (n• 3.231/92, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que dispõe sobre absorção pela União dos 
custos excedentes decorrentes da construção e 
operação de usinas nucleoelétricas pela empresa 
Fumas Centrais Elétricas S. A., sancionado e 
transformado na Lei n• 9.358, de 12 de dezembro 
de 1996. 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

N° 1.059/96, de 12 do corrente, encaminhan
do, para os devidos fins, autógrafos do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 77, de 1996 (n• 323/96, na 
Câmara dos Deputados), que aprova as contas do 
Presidente da República, relativas ao exercício fi
nanceiro de 1994. 

Encaminhando à revisão do SBf'Jado 
autógrafos da seguinte matéria: t '1 
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EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE 
LEI DO SENADO N" 10, DE 1992 
(N' 3.493/93, naquela Casa) 

'"Dispõe sobre -o exercício da prôfissão de 
Bibliotecário e determina outras providências." 

"Bl.bll.O.~'IICOrl.OI!U.'I., 

~o=mont.õlç:io a Inf<J=:&~" por "B.l.l::ll::.OtQeon.orru.a, ;:)QC".=on-:açio 

,. :n!o~ç:io re<;l.!l't:ra~". nos .SQq'l.ll.nC..II d.J.apo:n.t:l.VO:t~:: 

-A=<. , .. eaput:; 

- Art. s•. l.nc:::~.•o• L I: I, rv. VII, IX o "' - Ar<. 25, J.n~so. XVIII . '"" . Ar<. 27, l.I:ICl.aoa VII, XIX • '"'" --Art. -31, c:a;ut • • • 2", J.n<:l.:JO I; 

-Ar<. -33, caput, . • 2."; 

-Ar<. 34, .,.,.,<. 

Subatl.t.ua-se o vocábulo "1:n!'o~çio" ~la axpres•:i.o 

"I~or=açio tegl.at:r.~.da" nQ S J" d.o art. 2". 

l:."''l:NDA N'" 3 

"Ace. s• ...•..•.••... -· ... •· · · • ·-- · --- --· · 

........................ -....... -........... ·-· ... : ---. 
:rv' - pl:t.niiJa=GI'Ito, ~·Cf.ll.:U., Orqal'>l.Z<I.ç.iO, 

l.ll!Plant<1.r;:io, qorer.el.~nto, adll".:.ru.:~:::::açio, <::he:f.::.:a, 

.su.pervl.:lõlO o oxecu.;io d.e sQ:t"\7l.çOa d.• coordonaç;lo, 
8J.blJ.O~f'l=• a OoCUJfleintõ:Lçio, atl.Vl.d.;l.doll c:ult.:ural.s 

• serv:t.çoa ~.l.co-c..ont:i~i=• r•l~cl.voa i.a 

. -~-·. ,-. """'" ....... -· ·-~~ .. ···- ._ ... _ .. _ .... -....... ; .... . 

~N•4 

Acr.acante-se ao a..rt. 33 o St1'iJ1.11nte S 3°: 

"A.r'c. 33 ........... _ ..................... . 

S J• . ...._ Bl.l:ll;~.ota~ Públicas loê:al1z&duõ 

-. MUnl.cip::.o• Q:lll ~til dez m::.l h.ab:tt:u~te• • CUJO 

nAco ultrapa••• duz:entoa ~la..rea 

caa.loqa.doa podario ~unc..on.ar sob • s~rv:~.•Ao ele um 

Técn1co 111111 inb.l.l.oteeonom:ta, dav.:.~ee :.qJ.•trado 

p.~t:• o Conaolt~o •• neae. eaao, c:leveorio COIIIUnl.ear 

<LO ::"IIISpGC::'C.l.VO Coru,•lho Roq.l.OI':;al d.e B::.:t:lll.OCQQC)n=::t. ;a 

·::•cnl.Cil ~ Sl.bllotCaca, ;:o~ f"1ns de anocaçlo • 

eo:J.t.role, !:teand.o ~sentas de qu:;ll.lquer ~ ou 

eontr:l.llul.QS.o." 

EMENDA N• 6 

Supr:l.IIUI-se o ;u:t. 39. 

PROJETO APROVADO NO SENADO 

-·~Qrspõe sobl"tl o 
de Btbltotecárto 
provi dine las. 

exercfcto ·da proftssio 
e deter.mina outras 

o Co_ngresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Da Proftssio de Btbltotecárto 

Art. 1a O exercicio da profissão do 
Btb11otecirio. em tOdo o território nacio-. 
n~l. somente é permitido Quando atendidas as 
Qualificações estabelecidas nesta lei. 

Parágrafo único. A des1gnação "B1bliotec~
rio", 1ncluida no Ouedro aas Proftss6es ~t
oerals, Grupo 19, da Consolidação das leis 
do Trabalho. é pr1vat1va dos Bacnariis em 
Biblloteconom"ia: 

Ar-t. :2a A S1bl1o.t.econ0m1a. a Documentação 
e e Informação cons~1~uem as atr1buiç6es do 

_ a.ib li otecár i o. ., .... ~ 
d 

.t;·§ -1-'A"·-· a·1cl10t8CC.inoinia e· o conjunto- de co-
nnecimentos teóricos. téCnlcos e cientificas 
relat1vos à administração e execu~ão de ser
viços e processos de tratamento da informa
ção documental • a sua ad&Quaçio a serviços 
oe atendlmento a usuár1os. 

§ 2~ A õocumentaçio é o processo de reu
n1r. ordenar e d1sseminar documentos. bem 
~pmo os resultados da atividade lntelectual 
em todos os campos do connecimento. 

§ 3a A Informação é o conjunto oe aaoos 
acerca oe fatos. pessoas ou oo}etos de Qual
Quer natureza. emltlOos ou receciOos soe 
múltl·r=>las termas e reglstrados em diferentes 
suportes. 

Art. 3a o· exercicio ca 
S1bliotecárlo ê privativo: 

proftssio de 

doS portadores oe __ diploma de Bacnarel 
emBiblloteconomia. expedtdo por tnstituiçio 
de ensino suoertor- of1c1almente raconneci
das. r-eg1straaas nos Orgãos comoetentes. de 
a·cordo com a legislação em vlgór; 

II dos port~aores de dtploma de grddua~ 
çio em B1blloteconomia, conferldo por tnsti
tuiç6es ·estrangeiras de ens1no supertor, re
conhecimento pelas le1s do pais de or1gam, e 
reva1ida~os no Brasil, de acordo com a le
gtslação vlgente; 
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III dos amparados pela Lel n~ 7.504, ce 
2 oe JÜlho de 1986. 

CAPÍTULO I I 
Das Atlvidades Prcfisslonats 

A~~- 4~ o exercic1o oa prof1ssio de 
Bibltotecár1o, no âmb1to das pe-ssoas Jurídi
cas de 01re1to público e privado, é prtvatl
vo dos B8charéts em Biblioteconom1a. 

Art. 5~ São atlVldaaes 
Blbliotecãrto: 

pr1vat1vas 00 

ens1no oas disc1plinas esoeciticas e 
supervisão oe estâgtos de Biblloteconomla, 
Documentação e Informação; 

II _ organização. dlreção. chefia, coorce
naç~o ou Qualquer atlVldace que caracterize 
responsaoilidaoe por curso ce Stbliotecono
mla: 

I I I consulto r i a,· assessoramento. v1 sto-
na, pericta. parecer, laudo e relatór1o 
técntco concernente a Bibl1oteconom1a. Docu
mentação e Informação: 

IV_ planej~mento, pesquisa. organtzação. 
1molantação. gerenciamento. aOmlntstração. 
01reção. cnefia. cooroenação. supervisão e 
execução oe serv1ços oe 6lblloteconomla, Do
cumentação e Informação, attv1aaoes cu1tu-

~a1S e serv1ços ~écn,co-clentiftcos relati
vos às atrtbutções_ aef1n1oas no 21rt . .2$1. 

o1cas a oue se refere o art. 4~; 

V planeJamento, organtzação. tmolanta
ção, gerenctamento. acmlnlStração. o1r.eç_ão. 
chefia. cooroenação e supervisão oe serviÇOS 
ce reprografia aclicaoa a acervos relat1vos 

.às oessoas Juriolcas c1taoas no art. 4~: 

V! _ p 1 aneJ amento. o_rQar"~, zac;::~o. 1 mo l anta.
~ão. gerenctamento, aomtn1strac;::ao. 01reção. 
cnef1a. cooroenação. suoerv1são e execução 
oe servtços oe norma11zação oocumental nas 
oessoas Juridices cttacas no art. 4~; 

VII _ elaooração oe normas técntcas apli
cadas ãs áreas de Bib1io~economla. Documen
tação e Informação: 

VI!! assessoramento na elacoração de 
1nstrumentos ce coleta de oaoos estatist1-
cos. recenseamento e caoastro. referente a 
serviçOS e acervos relativos às pessoas ju
ridlcas cltadas no art. 4a: 

!X _ elabor~ção oe crogramas e provas es
pecificas nz érea de Biblioteconomta, Docu
mentação e Informação. em concursos públi
cos. ~estes de seleçio e oart1c1paçio nas 
respecttvas oãncas exam1naooras para o pro
vlmento oe cargos. funções e empregos~ 

X representação oficial da classe nos 
even~os na érea ae 81blioteconom1a, Documen
tação e Informação. no Brasil e no exterior. 

Par~grafo ún1co. Ao Bibliotecário compete. 
a1naa. o exercicio de QualQuer outra ativi
daae Que. por sua natureza. incl~a-se no ám
bito ae sua ~rofissão. direta ou tno1reta
mente. 1nclus1ve assessoramento e participa
cão em projetes para construção de D1bl1ote
ca:S. centros de documentação e fnformaçAo. 

CAPÍTULO III 

Dos conselhos de Btbltoteconomta 

Art. ea o Conselho Feoeral e os Conselhos 
Reg1ona1s oe Btblloteconom1a constituem-se 
em um serv1ço público n~o governamental de 
personaltdaoe juridica de direito Público 
1nterno. com autoriom1a administrativa~ fi
nanceira e patr1mon1a1. 

§ 1a o conselho Feceral tem sede e foro no 
Distrito Feaeral e jurtsdiçio em tOdo o ter
r1t6rio nacional. 

§ 2$1 os Conselhos Regionais terão sua ju
risolção fixada pelo Conselho Federal. com 
sede e foro em Cap1tal. nos Estados e no 
Oistnto federal. 

§ a~ os funcionários dos Conselhos Federal 
e Regionais serão r~gidos pelo reg1me CLT. 

Art. 7a A fiscalização do exercic1o pro
fiss1onal de aue trata esta 1e1 ser& exerci
da pelo conselho Regional. sob a orientação 

,.1'-l 
oo conselho Federal. ·~ ,1 n 

§ 1~ As Questões referentes âs atlVldades 
aflns com as ae outras profissões serão re-

Feaerats e Regtonats dessas croftssões. em 
suas respectivas áreas de. comoetên.c1 a. 

§ 2~ Ouanoo o fato ocorrer entre Conselhos 
Regtonais. este oeverá ser comuntcado ao 
Conselho Federal. 

Art. a~ o conselho Federal será constituí
ao oe tantos memores efetlvos' ele1tOS quan
tos forem os Conselhos Reg1ona1S exlstente;s 
no Pais. 

Parágrafo ün1co. A cada memoro efetivo do 
cons~J.no Federal corresponoerão oo1s suPlen
tes aa mesma reg1ão. 

Art. 9~ os Conselhos Regtonats serão cons
tituldos oe oua~orze me~ro~ e+et1vos. no 
min1mo. a oezo,to. no ~ãxtmo. e suolentes. 
cabendo ao Conselho Federal ftxar-lhes o nú
mero. oe acordo com a proporctonalidade de 
seus reglstrados. 

Parágrafo ún;co. Os Conselhos Reg1onais 
terão um terço oe seus suolentes do tot~l de 
memores efetlvos. que serão eleitos pela or
dem de votação receoida. 

Art. 10. O manoato 
suplentes do Conselho 
lhos Regionais $erá 

dos membros efettvos e 
Feaeral e dos canSe

de três anos. podendo 
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aer reeleitos por mais de 
consecut1vo. 

um per-ioao 

Parãgrafo único. Aos membros etet;vos dos 
conselhos ·Federal e Regionais ae Bibl1oteco
nomia é garantida a licença ao ponto Qara 
part1cipaçSo em reuniões do seu respectivo 
Conselho, desde QUe comprovaaa a convocação. 
com antecedincla de. no mínimo, quarenta e 
o1to horas. 

Art. 11. A hab111taçio ao cargo de Conse
lheiro Federal e Regional, na condição de 
membro e~et1vo ou suplente. fica sUbordinada 
ao preenchimento aos segu1ntes reQUisitos: 

I_ ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II_ ser Baenarel em B1b1;oteconom1a: 

III _ ter· registro e ser portador de car
teira de identidade proftssional ae Biblio· 
tecário: 

IV _ estar em pleno gozo de seus direitos 
proflss1ona1s e politicas. 

Art. 12. As eleições serão processaaas nos 
conselhos Reg1ona1s pelo voto pessoal. se
creto e obrlgatôrio dos Bibliotecários re
gtstrados em cada reg18o, veaaoo o voto por 
procuração. dUrante a segunda Quinzena de 
novembro do último ano de mandato dos Conse
lheiros em exarcicio. 

Parágrafo único. Cada Conselno Regtonel 
promoverá, na mesma data, eleiç~o para um 
conselhe1ro Federal e dois suplentes para 
composição do Conselho Federal e para Conse
lnetros Regionais e respectivos suplentes na 
composição doS Conselhos Regiona1s. oe acor-

Art. 13. o não compa·rec1mento às eleiç6es. 
sem )us":,flCativas. imoltcaril multa fixada 
~or Resolução do Conselho Feaeral. 

Art. 14. A posse dos Conselheiros Federais 
e Regtonats. efetivos e suplentes. dar-se-ã 
no qutnto 01a útil oe Janeiro oo ano 
suoseaüente. competlndo aos Pres1centes dos 
Conselnos federal e Regtonais que terminaram 
seus mandatos proceaerem às respectlvas 
1nvesttouras. 

Art. 15. A extinção ou perda do manoato de 
Conselnetro Federal ou Reg1ona1 ocorrerá 
automat1camente: 

! _por morte ou tnvalidez permanente; 

II _ por renúncia~ ap!esentaoa por escrito 
ao respect1vo Conselno; -

II! por perda ou susoensão aos direitos 
prof1sS1onais ou políticos; 

IV _ por conaenaçio _em face de sentença 
oenal transitada em julgado; 

V _ por ausência. 
nio. no triênio: 

com justi~tcativa ou 
I 

a) no Conselho Federal, a três raunf6es 
consecut1vas ou 1ntercaladas~ 

b) no Conselho Regional. a tres reuni6es 
consecutivas ou se1s intercaladas; 

VI _ por ~fastamento do cargo de Conse
lheiro por mais de cento e oitenta dias.con
secutivos ou intercalados. no triénio. · 

Art. 16. As Ciretorias do Conselho Federal 
e aos Conselhos Regionais serio constituidas 
de Presidente. Vice-Presldente. Primeiro e 
Segundo secretários e Tesoureiro. 

Parágrafo úntco. Imediatamente após a pos
se. os membros efet1vos elegeria. por maio
rla absoluta. os membros da 01retor1a. 

. Art. i7. O Conselno Federal e os Conselhos 
Regionais só deliberarão com a presença mi
n 'i ma de mais da metade de seus meniJros . 

Art. 18. Nas dac1s6es do Conselho Federal 
e dos Conselhos Regionais extsttrã o voto de 
-~lidade. de responsabilidade-do Presiden
te. para casos de empate. 

Art. 19. Aos Presidentes ao Conselho Fede
ral e aos Ccselhos Regionais compete a adm1-
nlstração e representação legal dos mesmos. 
inclustve a prestação de contas perante o 
Tribunal de Contas da União e foro perante a 
Vust iça Federa 1 . 

Art. 20. Os Presidentes do Conselho Fede
ral e dos Conselhos Reg1onals r.esponaerio 
por cr_lme de responsabi 1 taaae. de acordo com 

a leg1s1ação pet1nente. estando sujeitos a 
1 mpedl mento. 

Art. 21. O Conselho Feaerai e os Conselhos 
Reg1onais terão como órgão deliberativo 0 
Plenár1o. cabendo às respect1vas Presidên
Clas a responsac111cace cas at1v1oaces exe
cutivas oe admin1stração. 

Art. 22. O Conselho Feaeral e os Conselhos 
Reglonais poder~o cr1ar Comissões ou Grupos 
de Trabalho para a consecução oe oojetivos 
especificas Que v1sem à defesa ao in~eresse 
da Classe. 

Art. 23. Havendo ausência, 1mpeoimento. 
renúnc1a ou vacância de aualauer aos membros 
oa Oiretoria, este será suostituido 1med1~
tamen~e. obedecendo aos segu1ntes critêr1os: 

I _ o Presidente pelo Vlce-Presidente; 

II _ o Vice-Presldente 
Secretãr1o: 

pelo Primeiro-

III _ o Prime1ro-secretârio pelo Segundo
Secr"-etárí o: 

IV _ o Segundo-Secretário pelo Tesoureiro, 
aue acumulará as funç6es: 
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V _ o Tesoureiro oelo Segundo•Seeretãrio. 
~ue acumulara as funções. 

§ 1a A ausência é caracter1zaoa pela falta 
da presença ao membro da D1retor1a. 

§ 2 2 o imQedimento deverá ser oeclaraoo. 
nos casos de licença e afastamento tempor~
f"ios requeridoS. 

§ 3 2 A renúncia é a manlfestaçio da vonta· 
oa unilateral do renunciante. e surtirá e
f5ito na hora em Que for apresentada. 

§ 4a A vac!ncia deve ser declarada pelo 
~lsn~rio do respectivo Conselho; 

§ 5 2 Nos casos oe renúncia cu vacância 
caoerá ao substituto concluir o manaato. na 
Qu~lidade de titular. 

CAPÍTULO IV 

o.. Flnalt- e CCI!apetinc:la do Conselho 
F-ral do Blbllotec:cn.la 

Art. 24. O Conselho Federal tem por f1na-
1tdade orientar. discipltnar e supervisionar 
3 ~1scalização ao eKercicio da proftssio de 
Sibliotecá~io e cont~ibut~ pa~a o desenvol• 
v·,mento profissional, na forma desta lei. 

A~t. 25. Compete ao Conselho Feaeral: 

I _ eleger a sua 01retor1a: 

II _zelar pela dignidade e tnaependência 
proftsslonal do Bibliotecário e pelo livre 
exercicio de suas prerrogativas e atreitos 
~rofiss,onais. em todo o pais; 

r r T exercer função norma't 1 v a para fi e 1 
: nte,..oretacão e execucão c e ieçn s 1 acz.,.. v•-

!V 1nstalar. or1entar e supervisionar os 
:onselhos Reg1onais. •ntervinao ou 
ext1ngu1noo-os. ouando necessário. com a a
~rovação oe do1s terços oe seu Plenár1o, 
~onvocaoo no prazo máx1mo oe trinta o•as. 
;;;arant"lnco o pi"1nc-1~pio oe n1erarQu1a lnStl
: u>:: 1 o na 1 : 

v de1 ioerar com os Conselhos Responais 
soo~e C CÓOlÇO de Êt1ca Pro11SS1onal. e fun
:-•onar- como Tr1ounal Suoer-1or oe Et1ca ·Pro
:lSSlonal: 

vr _ ju1~ar e oec101r. em últ1ma instãn
:: ~a. os recursos eas oe 11 Oer-ações dos Conse

'10'5 Reg1or.ã1s: 

·.-~.! julQ:CH' e oec'IO'Ir. em Un1ca lnstãn
~la. os processos oe infração em cue SeJa 
:Jc_wsaoo Conse 1 ne1 r c Fecera 1 : 

v:~: _ elaborar. 
~eg1mento_ Interno; 

aprovar e alter-ar o seu 

IX _ examinar e aprovar os ~eglmer.tosJ!~
ternos dos Conse 1 hos Regi ena is e suas ae 1;;
berac;Oes: 

X_ instituir modelos de cart.e1ra e cédula 
de ldentidade prof1sslonal; 

XI _ homol_ogar os r-esul'tados das eleições 
para o Conselho Federal e os Conselhos Re
glonais; 

XII _ fixar os valores das anuidades. ta
x~s. _emo~umentos e multas devioas pelos pr-o
f1Sslonals e pessoas jurfdicas; 

XIII _aprovar e publicar sua pr-oposta 
or-çamentária e a dos Conselhos Reg,onai.s. 
bem como re~ormu1aç6es. aberturas de crédi
tos adlc1onais e mutaçOes gatr1monia1s; 

XIV._. examinar- e 
prestação de contas 

·daaes o~óprlas e 
encaminhanao-os aos 
orazos lega1s: 

aprovar' o balanço~ a 
e o relatório das ativt
dos Conselhos Regionais. 
órgãos competentes. nos 

XV 
seus 
ve1s 

_ autóriza~·.a.aQuis1ção e a:ltenação de 
bens móveis-e imóveis e dos· bens imó· 
dos Conselhos. R~glonais; 

XVI _ otvu,gar o 
. atWidades, balance 

lhos Regionais; 

relatório anual de suas 
e contas para-·os ConSe-

XVII _ organtzar, discipllnar e manter- 1a
tual1Zado o cadastro nac1onal dos profisslo
nals e pessoas jurfd,cas regtstr-aaos nos 
Conselhos Regionais: 

XVIII_ organizar, disc1plinar e manter 
atualizado o cadastro nacional das 1nst1tui
ções de ensino, de todos os graus. Que mi
nistr-em alsciplinas especificas da área de 
BiOlloteconomia, Documentação e Informaç~; 

XIX _ conhecer e dlrimir dÜvlaas e croole
m~~ s~~~~~a~~~ ~91~c r~"c~1--~ ~~-·~-~--

presta:·-, nes assessorameno;c oerma!'lente; 

XX _ incentivar a colabo~ação mútua oas 
er.t1oaoes ae Classe das áreas oe B1bl,oteco
nomla. Documentação e Informaçãc. em matéria 
ce sua comoetênc1a Que venha ccntr10u1r cara 
o aor1moramento profiSS1ona1; 

XX! flSCa1izar o cumpr-imente ca presente 
le1 e Õema1s 1eg1slações af1ns; 

XXII prooor ao Pocer competente as modl
flcaçõeS necessár1as ao aoerfe1coamento da 
r-egulamentação do exercic1o O!"'OflSS1ona1 
orev1sto nesta le_J. ouv"ioos os Co:1selnos Re· 
g1ona1s: 

XXI!! reso 1 ve,.. c e caso-s O""" SS':'S ,.,~ 1 e-
91Slação-crof1SS1onal v1gente. 
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CAPÍTUl..O V 

Da Fi na 1 idade e Ccmpetênc i a dos 
COnselhos Regionais de Bib1ioteconom1a 

Art. 26. Os ConselhOS Reg1ona1s têm por 
finalidade fiscaliza~ o e~ereie1o da o~ofis· 
são oe Blbliotecârlo e contrlbU!r o~ra o oe
senvolv,mento proflSSlonal. na ãrea oe sua 
JUrlSdlção. na fo~ma da 1e1 

Art. 27. Compete aos Conselhos Reg1ona1s: 

I _eleger sua Oiretoria; 

II _ zelar pela d1gniaaoe e inoependência 
prof:lsslonal oo B1b1iotec6_rio e pelo livre 
e~ercicio de suas prerrogat1vas e ttlreitos 
prof1SS1onais em sua jur1sdiçio: 

III _fiscalizar o exercicio orof1ss1ona1 
em sua jurisd1çio e representar às autorlda
oes comoetentes sobre fatos QUe acurarem 
cuja soluçio não seja de sua alçada: 

IV __ propor ao Conselho 
necessar1as ao aprimoramento 
do exercicio profissional; 

v_ f1scalizar, cumpr1r e 
d1sposíç~es da presente iei 
dos pelç C~nselho Federal: 

Federal medidas 
da flscalizaçiio 

fazer cumcr1r as 
e ae atos baixa· 

VI _-registrar os profiss1ona1s de acordo 
com a presente lei e expedir carte1ras e cé
dulas de identidade profissional; 

VII _ regiStrar as 
exerçam at1v1oaoes em 
mentação e Informação 
certificado: 

pessoas jurfdicas que 
B1blioteconom1a, Doeu· 
e exped1r o respec~ivo 

. VIII _ funcionar como TribUnal Regional de 
EticZI. Profíss1onal: 

IX _ julgar e decidir as reclamações e re
presentações escritas acerca oos serv1ços de 
registro profissional e das infrações a esta 
let. cabendo recurso ao Conselho Federal: 

~ _ JUlgar os orocessos oor 1nfraç~o e a· 

x cesta 1el; 

.. • _ f> 1 <!:r:ora ... , aoroval"' em sw?. , nstãnc1 a e 
~\,erar seu Keg1mento lnter~c. suometenoo-o 
ã apl"'ovação 00 ConselhO Feoeral: 

XI! _ batxar ates necessár1os à fiel exe
cwção ca leg1s1ação vtgente. encam1nhanoo 
coo1a ao Conselno Feoera·l: 

XIl! _ encamtnhar ao Conselno Federal, 
para f1ns oe nomologação. o processo oe suas 
eie1ções: 

x I v _ arrecaoar anut daoes. taxas. emo 1 u
ment·os e multas. oe acoroo com e legislação 
v1gente, reoassanoo ao Conselno Feaeral. no 

prazo ae ~utn%e dias. sua pa~~lc1gãÇ~o le· 
ga1: 

XV_ exam1n~r ~ aprovar 
orcamentãr1a, reformulações. ··--· -------~-c ~- ·---~--

sua proposta 
aoerturas de 
- ... ·-~--,_,,.•c 

oalanço. orestação ce contas e relatórtos oe 
atlvtaaoes. encamlnnanao-os ao Conselho Fe
deral. nos pra%OS por este fixaccs; 

XV!_ autor1_zar a "Qu'i:stcão e alienação ae 
bens móve1s, observaaas as normas legats vi
gentes: 

XVII_ propor a aQuis1çio e alien8çáo de 
bens i mó v e i s , observadas as normas 1 ega,i s 
v·; gentes--. - SUt:Jm&tendo-as à autorizaçio do 
Conselho Federal; 

XVIII_ organizar e manter atualizado o 
cadastro regional dos profisslonais e pesso· 
as jurid1cas registradas em sua jur1sdtçio. 
remetendo cóptas ao Conselho Federal: 

XIX_ organizar e manter atualizado oca· 
dastro regional das 1nstftuiç6es de ensino, 
de tocos os graus, QUe m1n1strem d1se1p11nas 
especificas das áreas de Btblioteconomia. 
Documentação e Informação. em sua jurisdi
ção. remetendo cópta ao Conselho Federal: 1 

XX_ publ1car relação dos registres dos 
profissionais e pessoas JUrídicas. das 11-
cenças e dos cancelamentos ocorridos na rp
g1ão. nos prazos estipulados pelo Conselho 
Federa 1; 

-·· ·-x·xi incent1var a colaborac;:io· mútua das 
entidades de Classe das áreas de B1b11oteco
nomla, Documentação e Informação. em matéria 
de sua competênCia, Que vennam a contribuir 
para o apr1moramento proflSSlonal: 

XXII _ resolver os casos om1sscs. acatanao 
recurso necessário para o Conselho Federal. 

Art. 28. Os Conselhos Regtonais poderão 
promover. através de advogado. processos ad
mlnlstratlvos e juatciais perante os Uuizos 
competentes. de acordo com os disposltivos 
da pr-esente lei. 

CAPÍTULO VI 

Art. 29. o exercício -da função de 
Bib1lotecârio é privat1vo dos Cib1iotecãr1os 
1nscr1tos nos QUacros co Conselno Keg1onai 
oa respect1va jurisdlção. nos termos desta 
lei. 

§ 1~ É ocrigatória a citação ao número de 
c_eg_,stros no Conselno Regional, em tocos os 
documentos de responsacil1daae proflSSlonal. 

§ 2a A inscrição nos QUadros aos Conselhos 
Reg1onais far-se·6 mediante apresentação de: 
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I _ di~lom~ cevidamente autentlcaoc; 

II _ c~rteira de identidade; 

III cadastro de pessoa fis1ca: 

IV título de e1eitor~ 

VI _ prova de residêncta. 

Art. 30. Ao prof,sstonal oevtdamente re
gistrado no conselho Regtonal serão torneei
das a carte1ra de 10ent1oace~~roftsstonal e 
a cédula de ident1dace de B1bliotecãrio, que 
terão fé ~úC11ca. nos termos da lei. 

CAPÍTULO VIl 

Do Reg1stro das Pessoas ~urfdicas 

Art. 31. Est8o obrigadas ao registro pré
vio, no Conselho Reg,onal a que estiverem 
jurisd1cionaoas. as pesso~s Jurídicas Que 
explorem a prestaç6o de S8rv1ços. sob qual
quer torma. nas áreas oe B1blioteconom1a. 
DocumentaçBo e Informação, p~ra os Quais se
Jam necessãr1as at1v1dades de a1bl1otecário. 
nos termos desta 1e1. 

§ 1~ As pessoas jurfd1cas. a que alude 
este arttgo, sô poderão atuar Oepols de com
~rovarem QUe os responsâveis celas referldas 
at1vidades. suas chefi~s e seus sucs~itutos. 
são B1Cl1otecár1os registreoos na região e 
no pleno gozo de seus dtrettos proflSSlo
nais. ficando obr;gaoos a comunic~r ao con
selho Regional alte~açOes poster1ores. 

§ 2~ A inscrição d~s pessoas jurioicas nos 
quaoros aos Conselhos Regionais far-se-á me
diante a apresentação de: 

I _ contrato socia1 oev1damente registrado 
na Junta Comercial do respect1vo Estado, 
constando a t1na11dade e as ativldaoes rela
Clonadas com a BiClioteconomia. Documentação 
e Info~mação; 

II _ relaçáO- dos B1bl1otecilrlos e seus 
respecttvos cargos. constando os números do 
Conselno Reg1onal de BiClioteconom1a oa res
pectiva região; 

I I I _ oo.cumentação oessoa 1 dos resoonsá
vets legats ~ requerente; 

IV _ cart_ã_o do Cadastro Gera 1 dos Contr 1-
Cutntes (CGC), Imposto sobre Serviços de 
Oualouer Natureza (ISSON). Inst1tuto Nac,~

~~r V1ÇO~ ~0Clal5 l~~~~~. 

Art. 32~ À pessoa juríoica oevicamente re
g1straoa no Conselho Regtonal será forneC1do 
o certificado de registro fixado pelo Conse-
1 ho Federa 1. 

CAPÍTULO VIII 

Do cadast~o das Pessoas ~u~idicas 

Art. 33.-As pessoas ~urid1cas que atuym. 
prestem ou executem serv1ços ou QualQuer a
tiviaade na área-oe 6ibl1oteconomia, Docu
mentação e Informação ficam oor1gaoas a se 
cadastrarem no Conselno Reg1onal ae sua ju
r,solção, inc1us1ve as pessoas JUrídicas de 
01re1to ~úbllco. quer aa-aam1nistração 01re
ta, 1noireta. fundaclonal ou econom1a mtsta. 

§ ~a As pessoas jurídicas só poderão a\~~r 
depo1 s de com~=Jrovarem Que os responsãv·e, s 
pelas referidas atlv1aaaes. suas chefias e 
seus suostltutos são Bibllotecários regis
traoos na região e no pleno gozo de seus di
reitos profisslonais. flcanco obrigados a 
comunicarem ao Conselho Reg1onal alterações' 
posteriores. 

§ 2~ As entldades ou instituições referi
das neste artigo f1cam obrigadas a comunica
rem. no prazo de trinta dias. auaisQuer al
terações. posteriores aue modifiquem seus 
ates constitutivos ou quadros funcionais na 
ãrea de Sib1ioteconomia, Documentação e In
fo~mação e. igualmente, oorigadas a se ca
dastrarem. no Conselho Regional de sua 
jurisdiçio. 

Art. 34~ As instituições de ensino. de to
dos os graus. QUe ministrem dlsc1p11nas es
pecificas--das áreas de Biblioteconomla. Do
cumentaçãO-e Informação. ficam obrigadas a 
se cadastrarem no Conselho Regional de sua 
jurisdição. 

CAPiTULO IX 

Das Anuidades. Taxas. Emolumentos, 
Nu 1 tas e Renc:ta 

Art. 35. Os profissionais e pessoas jurf
dicas de direito privado registrados de con
formidade com esta lei. ficam obrigados ao 
pagamento d~ respectiva anuidade ao Conselno 

.Regional de sua jur1sd1çio. 

=-g--,~ o valor da- ánu'idade em jurisdiçêo 
secundária corresponderá à metaae da anuida
de da jurisdição principal. 

§ 2~ Os Conselhos Regtonats. alãm oa anui
dade. coorarão taxas. emolumentos e multas. 

Art. 36. Constituem 
Federal: 

rendas do Conselho 

I _ vinte por cento do produto da arreca
dação de anu10aoes. taxas. emolumentos e 
multas oe caca Conselho Regional; 

!I vinte por cento da renda liaulda so
bre prestação de serv1ços oos Conselhos Re~ 
r,l".-.-..-, ... 

r·: _legados. doações e sucvenções; 
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IV _ renoas patr1mon1a1s e oe prestaçãd ce 
serv1ços. 

Art. 37~-Constituem renoas cos Conselnos 
Reg10MZI1S! 

I _ o1tenta por cento oo p~oouto ca arre~ 
caoaç~o oe ~nu1daoe, taxas. emolumentos e 
multas: 

II _ 01tenta 
soore prestação 
zaoos; 

por cen_to .ca renca 
oe serv1ços por eles 

l'icuida 
real1 ~ 

legados. doações ~ suovenções: 

CAPÍTULO X 

Das Inf~ações, Penalidades e Recu~sos 

Art. 38. A falta ao comoetente reg1stro. 
cem como oo pagamento oa anu1oaoe. caracte
rlzará o exercic1o ilegal ca prof1ssão oe 
Bit;,llotecárlo. 

Art. 39. Comete infração penal o responsá
vel legal pela pessoa juridlca oe atreito 
público ou privado que mantiver QUalQuer a
tiv~dade de Biblioteconomia. sem profissio
nais reg1strados no conselho Regional oa ju
r,sdição e no pleno gozo oe seus d1re1tos 
pr-oflss1onais. 

§ 1A Se for pess~a jurídica oe direito pU
Clico. o cr-1me ser-a de prevar1cação (art. 
319 do Código Penal). 

§ 2~ Se for pessoa jurld1ca de dlre1to 
privado, o crime será de desobediência (art. 
330 do Código Penal). 

§ 3~ A ação penal será proposta atravês oe 
ouelxe-crime perante o ~uízo cr1m1nal pela 
parle in~eressaoa. 

Art. 40. Constituem infrações disc,plina
res: 

I _ exercer e profissão. ouanao 1mpedldo 
de fazê-lo. ou facilitar, por QualQuer modo, 
o seu:exercíc;io a não registrados; 

II_ praticar, no exercício proflSSlOnal, 
ato oue a lei defina como cr1me ou contra
venção pena 1 ; 

III não cumprir, no prazo est1pulaoo. 
determinação e~nada do Conselho Reg1onal em 
matêria de competência deste, apôs regular
mente· not1f1caoo: 

IV_ de1xar de pagar ao_ Conselho Reg1onal, 
nos prazos previstos. as contrlbUlÇões a oue 
está oor1gado: 

v faltar a qualQuer dever profissional 
orev1s-to nesta le1: 

. VI_ transgredlr prece1tos do Códito oe 
Ét1c~ Proflsstonal. 

Parágrafo ún1co. As infrações serão apura
das levando-se em con~a a natureza do ato e 
as c;rcunstânc;as de cada caso. 

Art. 41. As cenas d1SC.1Dl inal"'es. conside
radas a gravldade ca 1nfração e a reincldên
c;a cas mesmas. cons1stem em: 

__ multa oe um a c1nqüenta vezes o valor 
atua11zaoo da anu1daoe: 

II _ aovertêncla reservada; 

III __ censura PÚblica: 

IV_ suspensão oo exercic1o profiss1onal 
em até três anos; 

v _ cassa~ªo ~o exercício profissional com 
a apreensão ca ca.•<..::.••.::. ;;:-::"'~==~=~::.· 

§ ,~ A pena de multa poderá ser combinada 
com aualQuer oas cenalidaaes enumeradas nes
te art1go. podendo ser ap11caaa em dObro em 
caso de reinc·ldência da mesm.!l infrac;:io. 

§ 2~ A falta de-pagamento aa multa prev~
ta neste .capitulo ~o prazo . estipul~~o 
determ1nara a suspensao do exerc1cio profts
sional. sem preJuízo da cobrança por via 
executiva. 

§ 3R A suspensão por falta de pagamento de 
anuiãades. taxas e multas sementa cessará 
com o recolhlmento da divida. podendo 
estender-se em até três anos. decorridos os 
QU~is o prof1ss1onal terá. automet1camente. 
cancelado seu reg1stro. se não resgatar o 
dé~lto. sem prejuizo da cobrança executiva. 

§ 4~ A cena de cassação do exercício pro
fissional acarretará ao infrator a parda do 
o i r e 1 to de exercer a prof t ssão. em todo. o 
territórlO nacional. com agreensão da car
telra prof1SS1onal. 

§ 5R Ao tnfrator suspenso por débitos. 
será admitida a reabilitação profissional 
mediante novo registro, satisfeitos. além 
das anu1dades em débito~ as multas e demais 
emolumentos e taxas cabiveis. 

. ~Art. 42. o peder de oun1r d1sc1pltnarmente 
ccnti~Jete ao Conselho Regi ona 1 ao ·Qua 1 o 1 n
frator estiver jur1sd1c1onado. ao tempo do 
fato punivel em Que incorrer. 

Parágrafo único. A jurtsdtçio dtsctp1inar 
estabelecida neste lei não derroga a jurts
diçao comum Quando o feto constitua crime ou 
contravenção punida em lei. 

Art. 43_. Nenhuma penel1dade será apl i cede 
sem oue tenha sido assegurado ao infratot 
amplo direito de defesa. 
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Art. 44. Oa 1mQosição de auclQUer pcna11-
daoe. caber~ recurso ao conselho Feaeral, 

cnas con'taaos oa c1ênc1a O<'' oeclsão. 

Parácrafo ún1co. Das dec1sões oos conse
lhos Reg1ona1s oue apl1carem pena oe suspen
são e cassação ao registro prof1ss1ona1. 
caoer~ recurso ex officio ao Conselho Fede
ral. com efelto suspens1vo. 

Art. ~5. Não caberâ ao 1nfrator outro re
curso por v1a aam1n1strat1va. 

Art. 46. As denUnC1as só serão receciaas, 
ouando assinadas com a cuallftcação dO de
nunclante e acompanhadas aos elementos com
probatõrios do alegado. tramltanc:t·o em 
carâter reservado, vecaaa a 01vulgação do 
nome ao oenunciante. 

Art. 47. As pessoas não haCllltaaas Que 
exercerem a proftssão regulamentada neste 
le1 estão sujeitas às penalidaces prev1stas 
n~ lel de Contravenções Pena1s e ao cagamen-

_,,__ ~ ~~r d~~i~·~~ oeic Conselho 
Federal. 

CAPÍTUl.O Xl 

Das D1spos1ções Gerais e Transitórias 

Art. 48. São eQuivalentes. para todos os 
efeitos. os diclomas oe 81bliotecár1o. de 
Bacnarel em Biblloteconom1a e de eaenarel em 
B1blioteconomia e Ooeumentaçio. expedidos 
atê a data aa Dresente lei por escolas ofi· 
c;atmente reconnec;oas e reg1straaas nos ór
gãos competentes. de acorao com a legislação 
em vtgor .• 

Art. 49. As pessoas não Portadoras de di
ploma. que tennam exercido a ativldadE até 
30 de janetro ae 1987. e QUe já estio devi
damente registradas nos quaaros aos conse
lhOs Regionais de Bib11oteconomia. estão na
b111tadas no exercicio da prof1ssio. 

Art. 50. Ao ser ~romulgaaa a presente lei. 
os Conselheiros Federais e Reg1onals e os 
respectivos suplentes completarão seus 
mandatos. 

§ ,~ o mandato aos Conselheiros Federais 
ftca pro~~ogado para colncid1r com a data de 
realização das ele1ç0es. nos termos desta 
le1. 

§_2a Compete ao Presidente do Conselho Fe· 
derel convocar ele1ç6es gerais prev1stas 
nesta lei. 

Art. 51. As pessoas juridicas. já estabe
lecidas para exploração e prestação ae ser
v1ços bib11otec~r1os. previstas no art. 30 
terão o prazo de cento e o1ten~a dias. ~ 
contar da data de sua publicaçeo. para a de
vida habilitação junto ao Conselho Regional 
a. sua jurisdtçio. 

Art. 52~· Cabe ao conselho Feoeral 
os.casos omtssos na execução da 
lei . 

resolver
!:2resente 

Art. 53. São r~o~~das 
contrárlo e. em espec1a1. 
30 oe junho ae 1962. 

as disposições em 
a lei n~ 4.084, de 

Art. 54. Esta lei entra em vigor na cata 
de sua puOllcação. 

tA COMJSSAO DE ASSr:.VTOS SOCL41S E DE 
CONSTJTl:JÇ4.0. JUSTIÇA E CJDADA.'IJA.) 

PROJETO DE LEI DA C.Ül'AA :>i" 100. DE 1996 
(n"'' I 175i95. na Casa de origem) 

O:tap6e seb~ o "erv1.;o volunU::I.o o 
d;á ou"t.raa p~dinc::l.&ll. 

O CONGRJ:SSO W.C:CNIU. deerota: 

Art. 1•. con•id.n~so 11etViço voluntir:s.o, pan ~ins 

do•ta Lei, a at.:.ndade ni.o ~t'ada, proatacla por pg••oa 

rinc:a a cmtJ.d.a=- públic:~~. do qUalquor n.ture:t:a, ou a 

~n•t:.tw.çi.o pn~da ~ ~in• nio lucntl.vo•. quo tenha 

obJot:.vo. eiVl.OOII, c:ultural.•· oduC.c=on.1..s, Cl.enti~iooa, 
ner.ll;at:.VQa ou de ua:a.atenc:l.a •oc:ial, itu;l.us:~.v. lliUtuali~. 

Pari.Qn~o Wuco. o sorviç:o voluntáno l'l1.o 9Qr:\ 

vinculo Clalp~tic=o, n.a. obr:a.~çio do natunza a:abal!U.•'tõl., 

pn'Vl.dlanc=ári& ou ~l.lll· 

.Art:. 2• . o ae.tvi.ç:o VQlun~io •erá exor<::l.do IIIGC!ia..'1.t.o 

a ~labrao;:io ~ tarmo de ade•~ entno a oauclad., públ.:~.ca ou 
-~' 

Fl.vada, • o pr.atado:c< do 11-=vl.Ç:O voluntá=o, dele ~do 

c:o:a:ta.r o obJ•tQ • •• colldiç6e• de •.a ex.rd.Q.O. ,,. 

Art. J•. o p~t.dor do --=ço volWldr::~.o poderi 
. . 

aer ~•••reido pelu de~•u que ~ta r.au.~ no 

ct.e.-.:-mo da• atl.v:.dadea vol.untin-. 

Ptrir;:ra.!o 'll:Uc:o. -"' daspa-11 a .Q'Q%1:m re••~c.ida$ 

dev.rio -tar expt"ea~te autorizada~~ ~a an:tl.cbdo a quG 

tor ~·ado o aeJ:VJ.ço volunttrio. 

Ar~. 4". E:" ta Lo:a. entn com Vl.Qor na data do sua 

publ~~o. 

Art. s•_. RRvOQam-se as_ ~spoa:~.ç:Co.s Qlll c:ontrir:~.o. 

PROJETO ORIGINAL 

O Congrc.-s.'óO Nxio1'UII dt.:en:ta: 

Alt. !" Coo:sldcra« ~~Uno. pan l1r:o; da prese~~~: le1. ~ 
ativicbde _l'lio temuncrada. pn:stae1a por ~ Iisk:a • eaUdaclc püblic:a de qu.Jquer 
natureza. ou a fDiütuiçio privaQa de fm:ç nio loc:ml~ 'filio= u:nU oôjctiYO!odvio:ls. 
cW.bUVl. cduaciouis. clefttiftCCL ~ 011 de U&ISitJICia ~till. IDÇlldJvc 
rnuwatid.adc. 

. Pacipfo rlnko: O ~iço volual.iir1o nio ;cn vicc~o~LC) 
cnqa C icir.zm obrip;io ck II:MUI'I::D ~ prl:'Vtck:naanaou.r-:. 

An. Z' o XMr:jln vnlaDdrio IICC1i ~ mcdàln&t.: • cdcbrw;io de 
~ • ...., CIIIR: iJ t.:IKid.aOe. pibllca Ol;l ~ ..: t'l pralad« do set"'iço vllt!ulno. 
rKE ...... ~oobjaoc a~dcliCIIacrck:io. 

• 11 A ~ ~ -..c :tfU10 dc:uaa-ce a lqiumar 
fac o~ da~ ~ x. liluw • M~ IIILinl 00$ 
~~~ac:.~ck;~edc~ 
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An.. :;~ O~ do~ ...-;.r-u.no ~ :so:c ~o 
j:C!a5 ~ qa: ~ n:aüDr IICl d~l cL15 .... .uâcs volto~C~UnaS. 

~o -.:o. ~~a~~ GeYcrão aur 
<:xpra:Ainl."lJU: ~ pcl:a ,.'ntãd:adl:: ~ q.: for ~f.l ~~ :-oa'V"il" ""~ 

An. V &ta k::i casn. cro "'JOf' rm Gata da :.:u pW!üc:açio. 

An..~L..~-~~~~-~-

JUSTIF!CATrVA 

O pm1..::tO Ira L~ a.: re~u!;z.m<:nHir !'I tr:.~.oalht' vnlunt~rul. ?rn[Xi<: um :,a. car~c!cnução 
~ .~ra ,jO qu..: ~<:Ja !'I trab<~lho ~unwmanct, ~~ ~ondt(,;Ó<:.' c <.:trcun~U.nela.~ ..:m 'lU~ .,; .,;;.:~rctdo • 
• con.scq:.~c;Jti:::r.ur:tc, ~tat).,;J.:o;;:. J.: tnrma Jdin:t'""· 4 dacr.:n.;;;u cntr..: '' tr~nalh(l 
·.n:unt:~no. ;:x:rmam:ntct'lu nliv • ..: <llltm' 4U'IItéac!.:.'> n:mo.mcr;,dll,, <.jllO.: 11::ljUCn::m um vrnculp 
~:npt"Cgatict<'l'. 

,.Am~ de mats :J;t01., cumpre JUMtlicar .i n<.a:c.-..,tdad..: de tal rcgulamcntaciio. tâ o.;tu.: 
>c !r11.l! de: auvtdade espomt:.n.::~..: n:IOLCtonal.lil cmn a !ib..:rclõldc motvtdu.od • ..: "!UI.:, .1 ngor, 
~=:n p~tsarta ser reguJllmen~<~. 

lnfcllzm..:ntc, a cx~nêncta d.; tnumcra,. mgllntza<.;ó..:~ volum:ma..~ vem 
.:lcmon:mando ~ necc:i$1dad~: de um:~ Lili rcguJ~mo.:ma<:;iu. Jnd1viduos .~ comprometem, 
oor ve~ ato.: mesmo mo.:da<Jnto.: vota.. rc!iyHlMl>., a cxcrccr um;o !.lctcrmtn<Jd;o attvldadc c 
Oosto.:normcnt..:, ?(lr ra~ôc.~ ól..~ mn~ v;mad:l.'o. mnv~..-m nçõ.::; ltahalhtsl.il.~ contr" c~~ 
"rganJzaçõe5. Isso cr1;o do1~ g:rav~:.~ Jnconvcr.t~nu;.,, De um l;odo, ch:n onera .;.\.~as 
ol'2antzaçõc.~. devidO liO :.~!tt'l v:.~ I Dr da.. Cmu.' tr:~e:.~!hl.'i.l.il.'> O~:CI'li'I'Cnt~ de dcci.'>Õ<:.~ JuálClloll~. 
!1-timas delas Jli ~e mvJabi!i:uram por ~:,<;."~<~,<; t:l..l:6es. ou CCJIIS(]mcm a ma1or pane dos 
~== (juC captam paril Íill:l.'T Lace ;o es,o;cs pt:.:o:o~do.'> cnc;~rgo..... Por outro lado. acaba 
::ubul.dO a Olncmtlllllçjo do u:.<'l de trabalho voluntano, e;om gnve" pn:Juizos para a 
~oc1edadc. panJCUJanncnLe a.' camada.~ ma~~ ]XlOn:.~. E.<>.'>:.l mib1ç~o wnbcm atCLil ao:o..que 
~ostar1am cic desenvolvo.:: taiS tmc:Jauvas. ma.~ rccu:.~m l~cnu:: aos nscos 1mp<l'>tos pela 
:aiLil de uma e!ara rcgulamenlõlç;i.o qu~: rrnteJll c tnccnuvc o tr.abalho volunllino. sem 
colocar cm nsco de cao:o; lin:.~na:Jm a.~ cnl.ldaác.~ que n pmmnvem. 

Adema1..~. a euiiiJfa corporauvJ:.:lll ljU~ a.'i...Olil o p .. JS tilmbCm eonmbu1 para 
diflculLar. 1mpechr, c cm ccno:.: ca.~ ate mc.-.m11 prmbtr n dtreuo à contributt;;.io 
li'Kitvu,ual à soctedadc.. ao cxcrcicto dll :.olidu!Càadr.:. à liberdade do.: CI:II\Sca.:net.:r.. c <Jt.C: ã 
ltOc:rd:ldc 11:ligtosa de :.judar dcsamerc."'-.ad~mc!lt..: tl próxtmo necc.ssaado. Essa 
~~~tê:ncaa .~urge por pane d<Jqucl~ que vCcm no tr.ana!ho volunllirio uma ameaça a 
empregos ou abu.'o de prcrrog\iuva.~ de detcrmm\111:... .. O<:UIJ"ÇÕO::O gue ~ objcto de 
~cguJamcntaÇio. • 

Dai " n=s11bde Oc let que dctin:.~ ccn(l>. pnnc:ip10:.:..: limnc:o para que o1 ltOc:rdade
.:::c fazer o bem c cocmbuu V<'lluclinamenu: para o bem a1mum aU;1V6 dO dom de SI 
mesmo. fique u:.;cgur.ada. dcsatnJ.ZtKl<l. o 4UliH11tl fX'I:l.'iivcl. as prcs."~Óc.\; COTpOrauvasw -=---_ E ptce® coavir que C? <.:ll;c:rcican dntra~lho volurn.irao nill..: conconirx:1a desta I 
c :JõlO aYtll.a Dell.Quma prous.ún. AD comnno, enobrece-a.-. a t.nda.'i. Ennquccc: a 
.~c.. pan.an10. "umcnLI. a prod;uuvK!.adc ~~J. E um inst.rumcnta de ausuça 
dila:ributi-va aJ..1.vâ da própna CClmuntdadc a»aun.l. ,. qu.al como .'>\OClcdaOc C1vii, deVe 
apoio a sc:us membrtl$. 

Se a SOCteoudc l:tra.'i.tlctra bu:.:a a demJx:racla, . ...: ~cu.~ homens püblico.c; tim 
pt=lc e:.:pcnCnc:a.<;. qu~: Íl:et:r .. m o mundo .'lntn:r com <I .:.<:U".tnSUlamcnto quc: \i Jdcologlll 
~ntc tmpóc: a. cxpansio u .. abncp~,;:io. <.la mtclt!!Cncall c da hvrc tnlctauva, o 
rcccahcctmcnJ.O d~ pol.ellCllll n:I.UU',tl C 1mpcrativo. -

Se h:i. rcccio:; por pane: do:.: que dchil3m tudo un E.-.udo, c dele Ludo cspct11m, 
llll:iu.~ivc " marmtU c o C ~rmititnn . .>;.('))>o argu:ncnm ú..: tmpcdtr o p.:ucmaltsmo na a~o 
."KlC1a1. nio podema; v1vct .,) r~<:eo de um estado de madr,t,o;u.~ dcsnawradas. 

O trab.o!ho voiunumn n.io cnnc<lrr<.: C<lm o l><:.l(lt públtco. oio reauz. postClS de 
\r~oaJh(l, 4pena .. \K:Ufl11 ,;:'{paçu~ v~..:a>., yuc n.in to.:m c:Jm('l pagar flClr ::etcrmmados 
-.:rvu;os. D.: mr-eo ser:~!. ~upr.: .1 ldlta Uc mcw~ 11..: !Jn~ncJamcnu, par~ attvtdao~ de 
Oo;::tciieJO colcu~o. ><=ta ue nuturc~a .:u1wr~1 . .:duc~ltv~ "ll U."L'>~tcnclal uu .:lc aulO·liJUda 
~m KfVIÇO~ d..: :~aturc:aa comunllarld. Tem c:1mu a'"" ma~~ comum o:; m:o~Jloo nCCC.'UltadOS 
~ 1n~:.~ pcrmnc, o:m u:r:n~ Ca)o.tt~. fiOUp;!i' po;;,.-u<.rnJ\' ri:Ct.ii'i.<)l<. para" <:Qn.~umo, .aumentando_ o 
."."'crc~co c_omoraoor. Ft~lmc:~tc. callc a::rc.çccm~r n valor eJvtCJl, educauvo c por ve;a:s 
~~c m.:S:'I'.O tcr~P.:utictl co tral>alhu ~ntunt~rtt> pull o~qU~:h.:.' que o utcl'CCI:m. 

B~..,;.:.~..,c ptll~. ollt'4VC.' d..: um~ l'l:g_ul;,.mcnl:lçõi<l mtll!lllll c aUtll·~phc:i.vC!. ..OC1ala.ar 
a .:l1spontblladao.: oJn volunt:trt~!.l('l <ln trailulhu. S.:ndn o::st~ lct dcsttnadli a laeahtat D 

~xcrc<c:IO da attvld~dc vniunuirt~. lot prcvu.m. por J>utm lad<>. <.:vn.ar IJUe ~~rv~ Oc preu:xto 
?Jt~ :rauoar a lcg~'ll!Çio do tr:.ballio 1\.-:iluno.:r.tdi>. EMilu ~-cnvcncJdO d..: l.jUC G.'iS~ m<.:d1da 
cnnqu<.;c;cra a SOCJ<.:dad..: c benctic:J:o~r<i ,..,:11\ cl<.:rift::uu~ ma1.\ nCC(:'>..~Il<Jd~ 

Sala C3S Sessões, em!lfoe/ f ce l995. 

/ ./L1/vL 
Ceput:adc PauJ.o Bo=nl'lausen 

(A COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS.) 

PROJ'ETO DE LEI DA C.~MARA ~ 101, DE 1996 
(n" I. 708/91. na Casa de origem) 

Ool:'J.no eondl.çCo:~~ par.a o l~ça:r~C~nt:o do 
o•'iJOl:.O:Il o .;J. d..l.•pos:~.çlo do :ntaiduo• 
:~~ólJ.doa, o d:á Olltl:a• p~ovl.dônc:~.a•. 

A.rt. to. t proJ.b:Ldo o l~~;g .ri:ua.l ~ o•gotoa 

aanl.tá~::.o• • .l.ndu.st;::Lal.s som t.=;a~nt:.o oMD nivol adequado ao 

eo:rpo rec.pto:c"-

5 1•. I:ntend.o-se, para ol:'oit:.o desea Lei, ccmo 

o:11qotos :Janl.t.irios os o~luento• Uqw.c:io• l:'o;cud.oa por á;u&s 

s<tlrvl.d.a.ar na.• qu&.ta o•t.io dJ.a•olvl..do• o• exc:retaa bwu.no•-

5 2'". Eneond.o-se, p.a:ra o:fel.to ~•ta Lai, como 

••'il'oto• l.nduat.rl.a;;.• os otluone- liqw.doa :-.aultantoa do 

p:eoc.••o• prod~t.J.voa, =-lln'O q110 nos Hsiduo• "l-= llli•tu:racto. 

••o;otos provenl.entos do :~.natalações ...,nitár:.a•. 

S J•- tatendo-••• pa~a. ot'oito desta t..l., cca10 corpo 

~ter o meJ.O quo ~ oa oaç;otoa, poc1and.o •.r: 

I - o solo; 

II o• eo:epoa d.- áÇjU& dooo, c:c:mo ~os, 

~iboir.!>oa, ~ios, loao;oa•, ea.nal.• • lagos naturai• ou 
a~t.J.:I:'.1<::l.&l.a; 

III - e III&Z' • aa i~s aal'iJad.a• • a.alob%-a• om geral. 

Art. 2'". O niv.l do e.rata-.nto neeoa•irio sori 

do.!l.=.d.o do :acordo COIIt & c;apaci~ do autodapw:açlo doa 

. eozpo• de áqua te~ptorea, o• uaoa atu.-..l.• • potencial.• da.a 

.~~uaa oâqu.;r.• a JU.Saneo do loc;al do lançam.onto, o .;J. :nolhol."' 

tQcnololjJ:L;;t; pos.si.vol 111m c;aC-1. c:;;r;:Jo. 

5 l~- Quando se '1:::-atat do l~Ç;;t;:~~Qnt.o de esljj'oto.s no 

.~~olo, ;a eapac:Lcb.<io do c:o::po rec:ept.o:e sorá !unçio da sua 

pe~l-ll.d.ado, das ccmd.tç:ões de pl."'ot.açio o uso da á<;;U.;J. do 

;;r.qui~oro .sllbt.el."'rinoo o d.a p~OXJ.IILJ.~O, ou nio, do :.i.to;;r;s 

habl.UCl.OII.J.l..S. 

S 2". Qu;;r;ndo .110 e~at..a.r do lano;:arnent:o do OS'JOtos 

at~vé• do ot~~:.•a:ál:'l.os .suhma~:~.oo.s, na dO!:Lnl.~o do t.r<t.t..;J.mont:.o a 

::se:t:" adotado, .a.nal:LS<t.t-ao-i.o Zltõ co=ontos N.ritJ..:!:I&S, alétm do 

d.l.spoato no c:...pue deste art:J.fjJO, a :f:ua do evJ.t;a.~-•• proJuiz:oa 

à• .áro&• c:aaeoJ.:eaa-

Art. 3"'. Para SO.I."'OIII. l~~· IJitl .rocies coleto~a• do 

••'iJOtO;S san:~.t.irl.os, o:r: osg:oto:~~~ l.ndustrJ.ua nlo poc:lorio tar 

ea.-~•eU!I~.istl.c:aa que J.nvl.ab:Lliz:em o trae-nto po:t:' proce•aos 

biol.óg:ico• convonc.ional..s o nom cb.nl-!l.CiUCIIII a.a c:anall.z:.aç0o• ou 

pr.Judl.quom as condl.çOoa do e•co;amento d.a rode. 

S 1 •. o l~nto do ••qot:oa J.nd.ll.:lltr:Lal-• nas ~edos 

colQi;ons do OSijj'oto• ••= t<i.~:~.os dopondor:.i. do l:~.eonç;a. da 

a.uto~idacS. san:~.t.i~ia. competente. 

S 2'"- .tm qua.lquar hipóto••, o• o!'luonto• li({l.l.l.doa d.Q 

qua.i.~ origena :IIIQI!Ient• poderio ••~ l~ç;ados, dl.rota. ou 

.ind.iret.&ulosnto, no• corpos cS. .i.<;;Ua toc:opt:.o~o•, obodoeo::em à.a 

•oqu:int.• c:::a~eto~iauc::aa tuinl.llllls: 

I - pH enU. <:l.OCIO e nov.; 

II· t0111p0r.a'tur.a J.nt'or:~.or 

c:antiç;~·; 

III =ata=l.&.l.$ soc:b.m4nti.vol.S .ab&J.xo do um IILJ.ll.'iJ:am& 

por litro. e:n prova de .seod.imenu.çio de Ullla hora e:n cono 

lmhol:'l:'; 
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IV - ::oq.l.mo CU~~ var.io VlU'l..ir.vel de e!lucmte no ma.x:.mo 

!,5 (urna e meJ.~) vaus .a va:t.io rr.Qcila dl..ir.::-~a do eorpo ::-oc•pc.or; 

v au:sõnc.l.a do =atcar::.&.:.ll f"lut.mr.nte:s, qase:11, 

liq1.udo• ou IIÔll.d.O.I eoml::ru•tiV8l..S, •XF>lCllll.VQS, co:ro:n.vos au 

tÕx.l.COS. 

Art. 4a. Slo pro.:.klJ.d.as 

d.J..llpo.,l.çiO do lixo, tanto Qll\ :Í.:G:u: u~n;~.s CO!l\O em ira.as 

:-ura:.•: 

I - lançamento l.l:l zueur.a a c:ilu .ülo:-to; 

ParàQ'r&Co iim.eo_. Al.éom d..a• pena• aplicáv.:o• po:. ror~ 

~.1Jt& L~u., ro•pondoJ:"i o inCrator, Cl.vil • ==n.a..lmflnte, pelo• 

~oa re•ulunta• ~ sua tJ:an•.;ros:do. 

Mt... lO. Esb. Lei cmtra Gil! ~qo:o na data d• :lUA 

pl.lbl.i.~o. 

Art. 11, RovoqUt-s• as d.l.spos:~.~• M c:ontr.r:.o. 

PROJETO ORIGINAL 

t! - l.nel.noraç;lo a cãu õJ.l::4rto: o con11r•s.so Naciona• ilce'rtta: 

!II - l:an~nto 8111. O::Ul:"!IIO:I Ó<il ãqu;a, IIOJam oõ~=liJ::II dCI 

.ir.gua ck~<:::o, :~~;alqad.a ou salobl:'3., nat:U:rõl.l.ll ou art.J.f'l.Cl.a.l.s; 

IV - lan~to om poços 111 ~c:J.mln.&, rne11rno cru
~ndonado•; 

V - 1an~nto IIIXI po<;;cs do · .a:. b.s do ~s de 

drG~ om i~ pluVl.al.a, osgot.os, ola • .:::~.d.ado a t.elo.fona, 

bue.:..ros • ~lhant..a. 

S 1•. A l.n=nonçio d.e ll.xo :~. eôu aborto só será 

tolerada «r1 Sl.tuaç6t.a de -rqincl.a sanl.t.irl.a. 

S 2•. Os atal:'.roa •an•úr.:.oa at.ondario is sequl.nt.Ola 

sub~s; 

" OJ:i.qinados do ll.x:o para os corpos da .ÍI~J1;!A super.fl.<=i&l.S; 

!II ·- -tario om poslçio !avotivol, no qu• diz 

~lfP'Ol. to aoa ~tos dollun.ant.oa, ;a !lm d.e ni.o .favoraeo:r o 

uanspo:t"ta de poeira • ças•s .-m d.l.roçio :;a •=•"-• u:::.banas. 

Art. .s•. CAbe ao ~sponsávol pela p:rcxiuçi.o do 

:::.aidl.l<IS l.iq~.~i.doa, aôJ..:.dos ou qasoaos, provl..:t.nel.a:r, arcando 

eom os l:'IIISPQe~::::.V<I.s euat;os, erauunan1::0 a. dl.:llpcl:5l.yão 

ad.equad.a dos res!.Guos proclu:.•do:~~. 

S l 0 
• No caso dos osqotos ;a.nl. ~rl.o.s • do l.:.xo 

urbano, eabo ao Podar PüblJ.co, dirot:amanto ou medJ.anto 

cone111ss.io, prov:Ldone:~.:;ar o .tou ::;:ata=>er~eo o dos':l.no :;ad~~qU:;ados. 

S: 2'". o t:r.J.~nto a dost:.ir~o !"l.nal dos osqol:os o 

llxo J.nd.ust;rl.al.s" sl.o do roapona~l.ll.d.ado da ~rosa ou Qrq;lo 

quo os procluz. 

~t. _ó•. o_a_ ~aqotos hosplt;alal:'as ;~~Q J?OC!o-:rlo s•r 

lançados n;a rod-o eolato:a ou no eo~ l:'ocopt.or apQ:5 ~.ss:arQID 

por ~b:nont.o q~.~o ~ta a r....oç.lo doa llll.c:oorqanl..smoa 

pace>;inl.COI nolos pro.scmtoa. 

Art. "1•. O lixo hospitalar dovo sor =loudo o 

~rtAdo ~ ooneíl.çõos o.spoc::.:;a.~o.:~~ o tor d.l..aposJ.ç.io !•nal 

a&nl.úrl.a, &dail.tJ.ndo-•• a l.ne::.neraçlo c:o:J;trol;;~.d.a, ;;~, roeJ.elaqWII 

• COIIIpc:IStaQ'om .apOa doal.nfocçio, o a d.l.lpoal.ç.io ocn at111rro 

oapocifi..::aa para a-eLa caso, .fl.~.:il polos Qrqi.os c::ompotontoa. 

Art. a•. O Pod.or EXCICIJtl.VO p:roVldOtlC:l.ari 

roqul.-nt.&çio ct..ta Lol. no prazo m&xl.mo do eonto o 01-tant.a 

cU. a•, ficando ••taboloel.do o praz.o do o:. to anos pa.r:a . oa 

:aqoa.e- p~:och.u:ona d.e ••o;otos o do ll.xo adoqu:ar«n-so à• sua• 

exl.Q'4n=-- • 
Art. ~·. O de•c::umpr.monto do que provO oat.a Loel. 

oon.ati.t:u1 =~. aU.Jel.t.ndo•so •ou• 1-n!~toro1 ta SO<iJU:.nt.Qa 

panalict.d.o•• in.cb.v.:dwr..1-s ou :a=ul:aã:aa; 

I - .W. ta - d.l.nho•ro, por d.l.a d8 doact:m;~r:I.I!Wir'lto c:bl. 

Lei; 

n 
.a ti Vl.dad.ea ; 

IIl - priai.o ll.mploa da a::;• tria anoa. 

receptor. 

S 1.& Erltcnde--. ~ara cof"elto desta lcl. caao esuotoc. 

c.anit:i.rlos os eof"lu.entcs líqu.ldos f'oraados POI" '11u:..s servld:u .• nas 

Industriais O'S -ci'hn:ntes ll<lu.idos rc-~lt:antes d-e proc•t.sos 

produ.t ivot., acs•o 'IIUI' no .. rcsiduos sc-..i;aa alaturadoa ~tsgot,o,. 

prgv•n••nt~ts de insta1aC'ilta nnltárl:as. 

e 3• Entcnds-scmp a .-f'clto desta lc1. 

ac•o <~u• rcc:ebe o oto • podendo ser r 

l-o solo1 

rios, 1a11oaa. canais c laJIIOS n.aturait. ou art•-i'lcl:aisl 

O niv-cl de trata-nto n~-csftrio ••ri 

capaehlli.Cle de al.ltO d-cJ>urac:li.o GO'S cor!oc. 

Pari11rai'o \)nico. Qu.ando - tratar de lanc: .. cnto de 

C11oi!OtO'S no 'SOlo, & C&I>&Cidadc do c:orpg reeeptQt' loCI'IÍ. f'unc;io da S~a 

Art. 3'& Para ser .. lan;.a(!os c• redes colctora• de 

c-.-aotos sanit,l"iQs. o• esgoto• indu .. tri••• nio ltodcrio ter 
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I- pH .-ntr"c:; (Cinco) c 9 (novcl: 

V- ausinc:uo de aatcr ia•,. f'll.ltu:;o.ntE"s., sras11,., 1 Í<c<.dCo~:; 

ou s$tido.O c:oabu•t(~ii, -Plosivos, c:orrosovos o" tÓ><•<=os.. 

Art. -4'"' liÍ 

salobra, nat1.1rais ou. al"t i 

líquidos, 

~ Art. ~Cabe ao '""""onsávotl ~t•la produc:.io de rcsídugs 

sólidos ou taso•cr.s, Pl""ovidcnc:i:ar, arc:11.ndo 

r"l'n•cc:tivos c:1.1stos, o tl"ata••nto c a dis.po,;•c:io adc<cl.lada dos 

resíduos prodo.u:idos. 

~ 1& No caso dos csgoto• sanitãr•os c do 11><0 ..,,.bllnQ, 

POdltl' PúbtiC:Q, dirctancl'ltc 

provl<:!cn~::lar o ""11 trata11cnto c do:-s.tino ll.dC"<IUI.dos. 

~ZOO. tr-atamlfnto c du-t fno f'1nal dos esgotos., lixo 

indu"tf'I:J.IS sio di" r"CSPOnSI:IIlldadc da C!IPr"CS:O. 0<.1 Or"gâo QUC 01> 

Al't. 6"" Os. cssrotOII tloo;Pitalar'I2'S. s~ Pod.,dio 

1 anç::adQS 

.-e .. oc:S:o dos. lliC:r"organisiiO!õ o:o.taS~ofni~:a~-

A,.t. 7a. O Pader E)(r;;l.ltovo <>rovidEnc;i:ar:ol 

oitent:al doas, f'ic:ando ll:$t:t.la·ltc:ido de ~ (c: lnc:ol """"s. 

os ÕliJII:ntes ~I""Odutor.-s d.- esgotos do: 1 ''"'" ado:qu.aro:•-s.- ;as 

c;-xoginc; ias.. 

A,.t. 8"" O dl":!óC: " 1!11.11" prc:vi! :a Pr"I"SI:ntc lc o 

onfr"atOI""I"S io.~o S.l"llU.>nte·.;. 

pc-nalid:adc:s;, ondividy;ois ou. õaC:I.IIIUlad;as: 

.!!=i; 

Parli.gt'af"o ~nlc:o. Alh dali' l'enas aJOllc:livels JOQr forca 

da pr~~:senta lei, ,.CYiJOOndal'"á o ln-frato,., civil., crl•inal•cnt• 

Pelos danot~ rcsultant~~:s de s.ua transgr~~:t~s.io. 

po;bllc:ao;io. 

.JUSTIFICAÇ!O 

do• p,.ob l c•as 

dos rt:f"lcxoli- sobr~~: • o:-st 

'="""'C<III.im: ias "i. •aúd11: P..lbllc: 

•elo .. bicntc, tra;;: 111:avcs. 

~:o• ia. 

lnl.ltilindos par":a quaisquer" III-OS 1011:10 lan~;;a-cnto lndi•cri•inacio do:-

esgotos. sanitárias lnciustr"iais. Devido a tai• dc•co..~idos 

nec••sidad« de bU$<::111.1" ácuao di" boa <tualidade 11 llll"":t.nd«s dis.tin~;;ia:;. c 

no !il:t.Sto exc:cssivo c:o• produtos qui•icos P:ar"a trat:ail~~:nto, até a 

tul""isiiO·..C outras :at ovidadc:S ~rc:onô•i~;;as. 

So: r.on'lidcr"il'"•o'l q<.~e o tr"ata•ento dos. ~~:sgoto"llõ dc"u,. 

nabitant« .urb:ang, ~>•~""• tgda a s<.~a vida. c:<.~st:a ~«11. de 1::i dDl,.rEs 

.,., •tdl:a, vcr"elloS. '1<.111: tais lnvcstl•cntos tl.io alta•ente vi:ivci.,;, 

pois q<.~:alq~,~.,,.. probllfll:t. d.- "llõ:aúd.- que es.t« l"l:ablt:ant« tiver",""'" 

r"II:S.I.I1tc c• <:t.~s.tos. hospit:alar~~:s, c:us.t:ar":á, • elo:- ou à previdfn~ia 

so~ial, Yalor"lfS •1.1\to ••I• elevados.. A o<>cio por tt:r"•os. "'"' 

,.;anea•~~:nto b;âsoc:o acieq<.~:ao:lo, ~'f\.nclo.i.a co 

Proteg~tndo o •~rio aabicn~«. ~ Po.\tanto, <.III& <~<.IC"'J.tio de ~tol it i c: a. 

de dir"e~;;iona•ento Cc r"ecursos., nio da I'His.tincla. d«SSI's rec<.~r-..os. 

cxc:~rdentcs lllt oo;tros. invcsti••ntos ., ,outr"as dcspes.a-so 

públ ic:as., co•o t~r• sido c• nos11o0 país. 



Dezembro 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 15 

01~ l '1- 1 < OIPO'S- Ir f.:O, I ,. <;OOU>Ct j t I'"""-, 

"ortih•raro-no$ 

proi>IÍ~otos 

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUS!:IÇA 
E CIDADANIA E DE ASSUNTOS SOCIAIS.) 

PROJHO DE LEI DA CÂMAR~ Y 102. DF !996 
(n° 1 626/96. na Casa de Qngeml 

Ampl.u. a lgq.t ~l.~çio p.;.ra eau:sa" po
r;~ntll oa ~u.:.zadoa o.spoc:~o;a:~.:s .::ivoa.:.:s o 
d;i outra4 prov.:.dãne:u . .a. 

kr~. 1•. oS l" d.o a.:t.. a• = LG.:. :'I"' 9,099, da 26 da 

s.;,t~ro cio 15195, p;as:sa a v.tqorar =n a .soquJ.nta rQd.aç.lo: 

"A:i:'t. a• ................. ~ ............•.. 
S 1"'. SGr;io ~t.l.doa a P=Qpor a~ PQran

t.G o JUi.zado :aa poaso;r..s !'i.s::.eaa capazo,.; - oxc::luidos 

oa eoaal.onirl.O$ da d.l.rlll.t.o cio po.sso;a.s :~urid.l.eas - a 

nu.=ocnprazu~;, a onud.ado bclnot':.canto ou a•a:..stcmel.al 

e o eond.omin::.o, quõ\nd.o roproaont.ado po.s.-o;almcanto 

polo 4l.n<il.oo. 

Mt. 2• Para !l.na doatõl r..::.., ~e.::o.aprosa O ;aqu•l;a 

do!'l.nl.da na loq::~.alaç:io !odor.al, " ont::.dade bono!.teontca 

ou aaal..stanc:.al, aquela c:ona::Ldo=da, noa t.•=• da leu., G. 

util::.dao:Wo públ::.ca. 

Art. J•. Eat.a l.GJ. •ntra et Vl.ÇO:' na d.ata do su;a 

pul:llic;a.ç:i.o. 

Art. 4°. ~oqalll-•• as dispo•iç~s em contri=J.o. 

PROJETO ORIGINAL 

O CONGRESSO NACIONAL-

ART. J•. O paragrafo pnmeirn do an. 8'" da Lei N° 9.099, de 26 
de setembro de 1995. passa a vigorar eom a seguicte redação: 

"§ 1 o Scmr;; 3drnmdos a propor aç:!.o !)<"mm e o JULzad.o as pessoas 
tis1cas c:l.pazcs - .:xclu1d0$ os c.:ssLOnanO:> de d.LreLto de pessoas 
JW1dlcas - a mu:ro-:mpresa. a enudade benefic.:me ou 
.:lSSLStencLal .: o condonunio. qu:mdo representado pessoalme-nte 
pdo ~md1co" 

.. ~RT. z•. PMa íll1S ~ta. Lei. m.i.;;ro-<;:mpresa. e aquela as~un 
delimd:l. na tepslaç!o federal e enudade berleticente ou assistenctal aquela 
cons1derada nos lermos da lei. de uuhdade pUbhca. 

ART. J•. Esta le1 enC'cri .:m vigor na. d:na. de sua pub!icaç;!o. 
re~ogad.a$ as dí:iposlÇÕC:S em contrano. 

Jt'STJFICATIVA 

Os juiZados especiais destinados a soluções de liligto de menor 
monta na organização ;uchciária do pais. deixar.un ã mmgua expressiva parcela de 
demamla:u~. t:ttnbém tndefesos em relação ao seu direito, peio alto custo do 
pmocimo de causas na Justiça comum. 

Assim. as micro-empresas. indefesas no relac:ionamento com os 
~dcs conglomerados - via de regra seus. fornecedores de Ltlsumos - c 
unpotentes pira cobrança de seus pequenos acditoS., ficaram de fora de uma 
prestaÇão jurisdicional menos onerosa c mm~ ~ 

Da mesma forma, desconheceu-se o papel das enud:mes 
beneficentes e assistenciais. que não podem ~locar em risa> seu patnmônio par:~ 
cobrar seus direitos na justiça. 

. __ Ao seu lado. est!o os coadommios, que não podem se valer !fu 
Jtmiça comum para cobrança de dCbitoS de cond&ninos. que na grande rruuona nãco 
passa de causas de equivalência de um a C'C:s salãrios minimos.. 

O presente proJetO v1sa a corrigir es~ lacuna da lc1. J:mdo :J.S 

~nmi:.uies refendas. Instrumentos para aruarcm na sociedade. utllu::mdo-se da 
"maqu111:l.·· JUdJcl:lna que devem estar :10 seu dispor, tanto quanto os ctd:l.d!os. 
pesSoas tiSLC:lS. 

Sala tfus sess\\. 06 de março de 1996. 

\\\ih~ Dep""" ~R ASDRAOE 
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iA COMISSÃO DE CONSTITWÇÃO. 
JUSTIÇA E CIDADANIA.) 

PROJETO DE LEI DA C . .\:"ttAR-' V 103. DE 1996 
tn'" 1 667t96. na Casa d~ ongemJ 

Alt.o::-a o &:"e. 5B ci;:a Lo:~. n~ 6.015, d.e 
31 do doz;<llllb:-o do 1973, quo d.l..:~~~pQo 

:~obre o.s Raql.!!ltro.:~~~ PU.bll.<:os e o:!& ou
tr~lll ~l:'OV~dÕ!l.<=.l.&a. 

Art. l.". o .a.:r:t. sa cb. Lo.:. n° 6,015, do 31 elo 

dcu:ambro elo 1973, pa.s•.a a v:~.qo~ eori'l a sogul.nto red.aç;io: 

"Al:'t. SB. O pronoma :~a:rá do:f::.nJ.Uvo, actm.:.

t:indo-s•, todav:.:a,. ;a liiU;a .s~st.l.tul.~o po:- &pel.:.do• 

pi':bll.co• notór:~.o•-

Parig~o Un:..eo. Ni.o ..:1 adi!!.:. to a ~o de. 

~l:l.dCIII p:'Ol.bl.dca ~ !Al. •" 

Art. 2", <:•ta Ioilll. ot'ltn. CKil v:a.qor n.& clat.õl d-. a\Ja 

~l:I.C3oçi.O. 

Art. 3°. a.vOQOIJII-•• a• <:U.sposJ.çõo• om eontd.rJ.o. 

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nac1ora.l decreta 

A.rt. ['o apu! do arr. sa d.a Ler n• 6 015. de 31 cfe dezembro ele l91J. 
passa a ,·,gorar com a scg;,nme recfaç.lio· 

" . .o..rt 53 O pr.:nome sera der1nm~6. J..:immnt.!o-se .. :O(I~,,a. :l. stia 
·~osr::u:~5c ;:-or ap::n.:ios publrcos.: notonos 

. .\J"r. :O Esta I.: r entra .:m \tgoi" na data cfe sua publrca<;:io 

. .l..n 3~ Re,ogam-se as drspos1ções em conmmo 

JL:STlFlCAÇÂO 

l..l presente prOJeto cfc ict tem como ObJCU\O proporcronar :10 mdtvtduo ~ 
posstothdl.:lc .!c mcorporar. de manem!. legal, ao seu regtrno C I\ ti, o prenome pelo '1<.1.1.1 c 
conhec:1do n:r comurud.ade c na soetccfade 

E muuo ~omum enContrarmos pessoas que l.io rndt\tdu:t.ltudas e 
. ..!~'tl::fte:td::t5 no meto strcta!. oõiQ pelo nome o:onstante do seu regtstro de nasctmo:nto. m;u por 
..:~tcr:nor.:~do ~pe-!t.:o n maiOr ~~~mplo drslo e o mero amsttco. esportt\O e ~amb<:m pohueo 

F.mbor: <1 !cr encontre-se des,1neulaãa t.!csu n:ahd.l.:lc SOt.:tal. J 

~r.>r~~~n.:r:r :cm .. >o.Ot:rm.:nte, :dmmdo a m .. :'C!Ificaç;io do prenome, trocanéo·O por .:lpchdo 
.,;~o J~~~~~;;m:~n.Jo :;J.p<:llo:lOS ao pre<'!omc 

Eumrnando a !co:tslação sobre o assunto. podemos pc:rceber que l 
~c~n .:ia omur:l.bdr.:l.Jde \lo prenome sofie e:oteeçõcs l.:~ats. pors o Es1atuto do. ~r.:mço. c .,:.., 
\JI)Ic:;.::cr.tc .:StJoelccc que "a ~c:ntenç3 conii:nra ao adotado o nome llo adot.lnte e. ;~ pedtdo 
.:~st.:. ;0..!c~: .:e:-:~1n:lr :1. modllica..;:1o do prenome"' Or:1.. :;~ a ler :'z.z essa ~\C"Cç.io. POr que 
.~jo ~onr"c:n: :::tmbc:m .10 adulto ~sta prc:rro~r.,..a. 

61.!$CJndO c"mpio~ na JUmprudênc:ra brasrlc:tra, encontramos na obra 
'Questões t:i~ers Comro~-erud.:as". Jc Jutona de ?~ui o Lucro Soçuc:rra • .lS sc:~;umtc:s ert:~<;:O..:s 

' A <mutabduJ;;dc, do prenome e prme1p10 .:!c drrerto q~ J~•c $~r' 
ngorosamentc: observado. :-lo entanto, o prcrtome não c necessa.narnc:nte lquelc: .:juc licou 
o;ons~ando do al5entamcrno do L'l:{;tStro Ci\'rl Se l:tcm q~.~<: a tomada Jo .a.Hento .:!~•a ~cr r<::t.J 
com u cautelas necessanas c atendendo--se as normas !c:gzrs. nem por rsw se to"Mndo co1sa 
rnà:lttnl\i:l"' rRT370 I2H 

":-tão consmur \ tolaçio da ler acrescentar-se :to prenome ;1pc:hdo que 

tomou pub!tco e notono pelo u:>O. :1 rim de adaptar o r.cpstro J uma rca!J,j;:r.Je" 1RT 
~87.'107} 

'De' c S<:r .:!cr"c~J.b .l. :c:ttftc.:t~:l" Jl) prenome quando, arem ..!c nlo 
·~r ~'pr<:::>S"Jmc'nte proibuir. oor k-1. melhor: J ~u~ç.io ii)Ct.;li •nten::ssa43 .: não acarre~a 
;:re,: ... o~O a !'ll!l.):!Uem ·RT 557 '171 

;-::r.nanCncrJ 
..uqucie com.: 

A rc:!,T.I .!J. :nstJbdt.:!a..~ Jo prenl)me Jestma-sc .l. \!:lT3nttr J 

1 pessoa se tomou ..:<lnhectd.a r:o meto soeral "I RT 5J-1.. 791 

Em face: .!essas consJ.:lcr3.;\X:s. cmc:n<:!ernos :~.propnJJ:l. c ncc.:ss.:r.n:~. a 
mo.!l!k3~.io ...lo. lc!o':rSIJç.io õllto:ll p:ua a~?t:t-la aos rã tos $0<:13..1.5 c ;1 JW1SprudC:ncro.. tmpcdmdo 
.l.:>Stm JS b-atalhas nos mbunars, \juando Ji~cr:~ dCSCJ3 \jUC ~u apelido SC:ja uS11do.l lcj!.limcnte 

Depura~ ,-l,maldo F.lr.J. de Sa 

LEGISL4Ç.40 CIT.4D.4 

LEI N? 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 (*) 

Dispõe :sobre OS R~tisrros Púbiiccs ~ dd OIJintS providineUJS. 

O PrC5i4etuc da Rcpúblia: 

~aço qbc:r que o Conçe.uo N;u::io!W 4cc;:ua c eu Andono a "'quinte Lei: 

T!TULO II 
·DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

.... ·······-····-················-·-·-················--··································· 
CU>In.lt.O III 

DAS PENAUDAOES 

........ -~------... ·~·-········--···-----:o-....... ·---~;.·.; .. ··--···--················· ........ ~- .. 
Art. 48. Os jUÍZI:S faria correiçi.o c fuc:Wzaçio nos li'Vl'O$ de rqisuo, co11.!orme 

u D.Omwt 4a or;aniuçio ju4!ciária. 

At1:. 49. Os oflciai& do rqiwo civil rtmeter1o i FUDdaç;lo Instituto Bruildro 
4e Geocraf~a e Esw:iuicl., damo do:5 primeiros S (oito) 4iu 4os mciCS de juc:u-o, 

abril. julho e outubro de a4a ano. um mapa lios na.samentos, casamentos e' ób:tos 
oc:oni4cn ao tnmeure anterior . 

. . . . . . . . . . .. .. . . ........ ----.................... ··- ........ -~ ·--; --'· .. _ ...... ··········-· ·-· .. 
C.A.I'IT"t.I.LO IV 

DO NASCIMENTO 

........... --·. ·--········· ···-···---···· ........................ ·············-· ...... · .... . 
AM-:· ~3. O prenome scr;i. imutõliYel. 
,Par;i;afo. Uo.i,;o. Q~do. ~mrcranto. for evidente o erro i!'àfico do prenome. 

a_dmne-sc a _reuficaçio, bem corno a su:~. r:~udana. med.f:~.nte ~ntença do juiz. a ret;uc:
nmcnro do tntercssado, no caw do para11ra.fo Unico 4o an. SS, se o olicia! não o hou
,·c:r impucnado. 

Art:. j9. Qua.ndo se tratar de filho iles:irimo, I!Jo scri do:la~o o nome do ~ 
:~e:rn que este exprcs.samente o autori:c e comparo;a. por sl ou por procurador espec1a{, 
para, recon.'l~cndo-o, assmar. ou nio Jabo:ndo ou nio podendo. mandar us1nar a ~'cu 
roao o I"Cipec:ll"O a.uento com duu testemunhas. 

rA Comissão de Constituição, Justiça e Cídadanic;J 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 104, DE 1996 
(no t .685196. na Casa de origem) 

Ol.a:po3<t .aob.re a. .rod!.lçio d-. de•pesa.• . 
C3,l:'Cq.r.i.r:~.a.a C0111 a.• eaer:ttw:aa p~:r.
eaa • 011 req:i.a::roa l.ll:IObl.l:ti:r:too P.31ra 
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õl ~J.:s.:.çio d.e ,l,.l'llÕVIIII.l. eon111t=ido pc~~lo 
sJ.•tliM!I.A ct. mut.:.do noa proq~:a ha
b:t.tael.o~•" p;a.r.~. :l:"~ll.a.s do :0.~ 
rond.;:t.. 

Juot. 1". O art. 290 d.lL lAJ. n" 6.015, cio 31 <:IG.:r:OIIlcro 

O. 1973, pas•:r. a VJ.Q'O:r<U" :a=-oaeJ.do cio soquJ.nto 5 4": 

"Art, 290. •···•·••·••••••••••••••• .••••• 

j 4°. M cu.ataa IIII IIIIDCili.:EIOn"CO• cMv:l.do• ao• 

o..rcórig~J ~ Nota a o de ~l.atl:'O O. ImóvaJ.•, noa 

atoa r..lae:.o~• CQCD. a aqu:~osl.ç:io UDOl:IJ.ll.Íl:t":l.a ~ 

tina :'eal.denCl.al.a, Orl.~ doi P:c'09'~• • eonvinl.o• 

coa a UnJ.io, .t•~•. Dl.atr::.to Fed.oral e Hl,uu.çipio•, 

~~ • conatru.çio de hab.:L t.a~a po.,ular•a deaunadaa 

a :l:".amill.&• de b&l.xa rene&, palo •1•-c.ma O. muuri.o • 

:r.ut.oc:l;l~truç:lo o.ri.ne.cta, ••rio r.c;hl.:r:l.do• pan. Vl.nte 

pol:' cento da t.ae.la eartonrJ.:r. no:~:m~~.l, =•:~.derando

•• o:ru-: 
I - o imó~ aeri l:i.ml.tado a aU. ••••.nta 

• no-v. ~~~etro• ~· de •~ ccnat=id.a, -. ter
=-no de aú duz:.n.to• e Cl.nqtJentll me troa quaàrado•; 

II - oo c:artôr..os quca nio ~J::'J.rom o d.l.:s

po&to ne~ato ~qr.~.:l:"o !'J..;ar:i.o :Sl.lJOl.toa a JmJlU d.e 

atO R$ 1.120,00 (IJ:Il :c.:.l, conto o Vl.nt:o raaJ.s) a .se: 

apl:~.c=cb. poalo Jl.ll.Z, c;:.CXIl. a at:u:r.lJ.:::açio quo so :f.:.zer 

nocoaa.ir:La, QIQ easo do d.o.a-=I.o:::~.za~o d.a moeda.'' 

Mt.. 2°~ E.aa LoJ. ontra - vi<;~or na c1au cHI sua 

publl.caç.io. 

Art~ .J•. Jtovoqam-so aa dl.sp<:>SJ.ç6oa ~ =ntrár:Lo. 

PROJETO ORIGINAL 

O Con~esso ...,;actonal decre1~ 

An. \0 As custaS e emolumentOs dev1dos aos Canónos de 

NorM e de Restsrro ele !move1s, nos iiiOS. relac1onaéos com a a.qutstç!o tmobiliin• 

para fins re:w~cncHus. onunda de programas c con~·cn~as com a Urulo. Esudos. 

D1strno Federal c Muntciptos. para construçJ.o de habrtaÇÕC$. populares para famihas 

de batu renda. pelo si~cma de mumio e auto con:struç:lo oncntada.. sedo redUZidos 

para 20% (vtnte por cento) da tabela cartorim. normal. 

§ \° Consider.a--se de bai:u. renda. para os ftn:s desta let, a 

iamilia que perceber atC 8 (oito) salinos minimos mensatS: 

S 2". O imóvel objcto &:sa lei sefi limitado a atê 69 

(sessenta e llOVe) metros quadrados de .irea constnJida. em terreno de atC 2,:0 

{duzentos e ctnqUcnta mcC'CIS quadrados. 

An. 2• Os canDnos que nlo.c~prirem o dtsposto nesta lo 

ficario ~JCIIOS a multa de atC dez :>lllinos minnn~ ii ser ilj:'hcada pelo juiz.. 

M. J• Esta lei entr"l. cm vi~or na.daa. de sua pul»tca.çlo. 

A.n .l 0 Revo~m..5e as dtspoStções em contrario 

.n:STmCACÃO 
A Uniio, Est.a..dos, Distnto Federal e Muníctpios em sua 

cempetÇncl.õl. consmuetonal de ~~mover programas de cons:uuçlo de morildiu c a 

melhoria du cond±çõcs habitactoJW5 e de saneamento bisico (Const Federal .ut 23, IX) 

podem ~ Sistemas de construçlo de habitações populues, pm familias de baixa 

r~:nda. ~de muurio. o que \'Cm set~do feno ~ai ~tUm tempo 

~ filmllias reeebem o apo1o dos sovemos" mas nlo possucr 

rc=no~ ~:1- pan. eust.;a~" as d~pcsu cuuxwia:i de cse:riNtu c rcgisu'o imcbüi&no 
A Lei n" 6 015, de 31 de dezembro de 1973, que clisp6e sobre o 

regi~Ws públicos. no ut. 290, ji previ redl,IÇÕCs para a primein. ~ imobiliiri 

pan fins residenciais,. financiada pelo Sislcma financeiro da.~. 
Outorga.. ainda. o bmcficio &Os demais prosnmu de imcr'= 

IOCial, exeeutados pelas Compantiiu de Habiuçi.o Popular - COHABS 0t1 auicladt 

~. 

E:nrttilntO. o sistema de mmitlo habitaCIOnal nio csti prcvtsto ~ 

legislação C1tad1 para red-.Jçio de despesas canol'ilrias, como custu e emolumentos 

As pessoas de baixa renda , sozando de proteçio constiWClon 

lan s~ L:cxiV) c em diverw leis ordinirias. merecem mais uma vez ser ampandas. p1.1 
que se v1abilize a ;:quisiçlo de moradia panas. familias mais nceess:ltaáas. 

Dai se infere a nec:cssldade e c:onveniincia da pre:~õentc proposiçio 

Sab.du SessOes, cm l·de/,r~'\.de 199. 

,' ( . 
...... ·- . -

Deputado Marcelo Barilicri 

"LEGJSLAÇ.\0 OTADA 

CONSTITUIÇÃO 
ltEPÍIBLJCII. FEDEIUI1'1V.I!. :00 BR.I!.SIL 

1988 
Tlnlto n 

Doi Dmlm»:a GAa.unw F~ 
c..tiU.oi 

Dos Dmi:rrol E DEvias IN:xvmc.ws E Cc:u:nvos 

""- !11',._ Jlo ipois- alei..,. clistiDolo elo quique<........, 
p:ramiadoote-bruzlc:irose 80S ~reDdcmo DO Pafs a imiolabi
lidaclo c!cdin:ito.- à Ubcrdade, àipoldl<le, ........... àpn>pricdade, 
DOS tenDal~ ·--·---------------------------

LXXrV-o Esz.:lo ~ a:llistt:DI:ia jaridica iDtep;ll e · ao1 
que c:omprovm:m. inm11Jd • del'CCIUICI; p!m1a 

LXXV - o Estldo iDrk:nizut o c:aadeudo p cno judic:W:io. Blim 
CCimD o qtiC' &:ar: preso além do ll:mpO fiado Da SCDtC:Dça; ·r":l 
······--··························----------------···········t·íf··· 

Ttm.om 

....... ········· ·····-·········-·----'-----· ····------·--···--· 

············--······--···-----···--·-------·-····-·--··--···· 

·············---·-------- --·---·-···----· 

LEI N~ 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 (•) 

lJisp« #Jin os~ PribiJcos ~ d4 ouuw JII'O~ 

o Pra:icSau: da bpúbib: 

Faço .saber que o ~ Na:ioaal do:rua e ca suc:iooo ~ tqUiDte Lti: 
··-···~---·······--··-··--·-·····-·--·-···---····--··-···-· 
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TtTuLo Vl 
DAS DISPOSIÇÕES FINAlS E TRANSITÓRIAS 

An.. m. No o::addo de :aw ~ ctllll;ft .-oficiais de tqisao t&Z~~:t ri&o
fOA. fuc::dizlr;io do pqaiDCD(O cSol ~ dcricb por torça cloiiiOI qac lha (o
rara~ cm ralo c!o otláo. 

·~·-J.·•~AJ-.•f.IJU.•u•--.•lfll;'"l......,. ...... .._. ... _ .. ....,...,....,.. ....... __ _......,._ 
CJr; lllnidm pt1o1 atol tdlcicladol com a primdn. aquisi-

çiO .-a&. Nlidadlil. ftD&Dcilda pelo Slaaaa fiaaacáro a. Ha.biuo;;lo, 
JCdo -~~por c:cazo,. 

·~-._.. ........ ,..,., ... ~.•u•.-...,.. 
1 1~ O 'C'Qillro c a~ rd'Cft!llt.:l à ~quiAç:lo da caa PfÓPrlL aa ~ sc

.i11*18 ~ ~ 0111:...... 'b,b saio cm:Íd llb, pua 
efeito de cãlculo ck at~taa c anol. • cama um 110 çasu. aio pod=4o a sua 
c:oOra:lça aaOu o lia:l:8 =• 5 ' re a o40"t (~por CCDtO) do aWor valor-
de ;dufucia. . 

•11~- ...... ~ .. c. .. •U<fl,.lfM~·MI. 
§ 2! Nos dcuis prov.mw de üm:r- social, euc:uwlol pdu Companh~ de 

Habitaclo PopuLar- COHABI: ouc:mid;&da •wmdb.du ot emolumentos eu c;IUUS 

devidos pdOI aiOS <k ~de imóveis e pclcn 4e ~Ya'baçio de amstn.urio e~wio 
sujeitos U squinta ~: 

") imóvd de até 60 m1 (SCIIalt& ZDCa'O' quadn.dos.) de úa. c:oruuufda: li)'!'• {da 
por <Z:~~to) do maiof' vaJot..de-refcdocia; 

b) de cWI de fiO m1 (les:KaU mcaus quadndo$) õlb!: TO m1 (KU:nU. JneU"'S qua
~) de úca c:onmulda: U!f. (quiaze por ..-ate~) do maioc' vUor-Gcoftfcrmda.: 

(') ~ cWI de 70 ar (str.c:IU& IDCUOa quacbdot) e ut 10 ar (oiu::pra recuos qua
~) de :tn:. ~ 2&r. (rima poc" ccmo) 4o maior vaJor.de.rd'er&u:za. •tz.•_...,........,,..,.. ... '-Hr.•u•__...•sJII. 

f J~ Os cmol~ Gcvidol pdoc uoa n:WiYol a rlnand• mm nnl.serW w
~ de accedo com a lqb1lçlo raXnJ. 

• f1.0 _..,... ......... ,..l.llia!I.Hl,.U._......IJII. 

'············~·-··..-·.:···-~- ...... --,.------··--·----·----······--······-····-- ... 

(.4 COMJSS.40 DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA.) 

PROJETO DE LEI DA C..\.MARA ~o 105, DE 1996 
(n9 1.873191. na Casa de ongem) 

0~.111p6e .111cbre ~ p~v~çi.o, o t=a~n
to, a ~:~.scalJ.:.:..çào, o eont.l:'Cila • a 
rap:noaaão d.o erà!'ico .:~.11.:::~oto • do uaa 
.::.n~v:;.c:to c!.• antot'pace~n"eOa • d=oqaa 
a~::~.na, e di outra a Pr'OVl.d.ine.taa. 

O CONGRESSO NACIONAL dtic:reu.: 

.iU't. l•. t devar C. eod.a• aa pe•~• nac;:::~.cma.J.• 

••~•:~.:n.•, eom ~=il.io Q?,1 seda no i'&i.•, .::olabox-ar' na 

pr'aven.çio d.o ~ico l.licito, do uao .::.no:ievl.d.o • d..a p~çio Ge 

.lllut>atãne::~.;a cm to~ ta • dl:'oq.ll.a &%i na. 

~~o lln.l.o::Q. A pcoa•oa Jl.lr';i.d..;.ca qu•, :50l:&.co.t.ad.>l., 

n.io pr"aata.=, l.nJuau.~!.~\~, a colabo~çio p:nov::~.ata n-te 

a:tl.r;JO tari ~ae&~Mnt.a auap.t~aoa ou neQad.oa qll&l.aq~M~r 

~o.uxilio. 011 aubYençõou da ON.ão, doa &ab.d.oa, clc C:Utrl.to 

F~·· • doa ~l.cipioa, ~ OOIIIQ ~ aua- auurqw.a•, 

~~._. p\itllica., ac>c::l.~a da econaal.a muta • fanc:laç:6ea, 

.ob ~ da ~ponaal:IU~ da auta:r:.dada concedent.a. 

Mt. 2;~ •. i'ara ~· ~na. dea:t.a t.e.:.. _ •ario. ~:1.~ 

•ubati.ncl.;aa .o~taa ou droçaa afin• ~alas q~a aaa::l.lll 

:!::oz:wm -~:e'ic:adaa • lei, t:catadoa ou con:v~çõaa 

int..:rn.ae::~.on.:ua, ou .rel&el.on.adaa pel.o 6J:91o ~taate do 

M:.ru.atá:r.:.o c!& saúda. 
~o WU.co. s.apn. que u ci~dnciaa o 

.:c.~=-- -ri· ·:r.v.~.rta a eap.ci:!::icaçlo a que •• :ret"e.r. o eaput: 

Art. 3°. Z fac:ultado à !Jrulo ealCib:c-a:r convin.:.os COIIl 

oa Eab.doa • MUt:~;:.eipJ.oa, Vl..lll&nd.o à pr'evanç.io, ao er.t.u~onto, & 

fi::Jcall.Z;a~, ao c:ona-ole, ;k l:"•prco.lll.llli.o ao erà:e'::~.eo :1-lic.:.to, ;ao 

uso l.nct.v.::.d.o de d.roo;a• • .i. prod.uçio d.a subatinc.:.aa 

antorpcac:•ntoa • d.roq;aa a:e'ina. 

A:rt. 4•. Aa ;auto:rl.d.:ad.o• sanl.t.t:rl.as, Juc:ll.c:..in.:~.a, 

poli.::.i:al.:o • al.:!::anc.Qar:~..:~.a o;:val'l.l.z.ario • :~~&ntorio -eatia~:.c:aa, 

:raq:.•t:roa ~l.a :.n.t"oJ:l:ba•, .:.n•r.nt•• .ia r.apcac:uvaa 

ati~•, ~l~on:ad.a• c:0111 a pl:"OVonç:lo, a :!::isc::all.z:ação, o 

cont:rol.a • a l:epl:"•••~a da qu• t.:l:'ll.ta ••ta :t..l., =-tllllnd.o, 

anuallrlent:•, ao. ~••lhoa MUn:.c.:.pa.ia, E.atadual.a • F.C.%'&l da 

Ento:p.eentea, oa dado•, obaa:rvaça.a • au<;•at6CI.a anc.ndl.cl&a 

pa:rt.:.:n.nto• à aua apl.ic:açio, c:abllllndo ao Cona•lho Fad.aral de 

En~ua ;a a.l.abo~ç:io do r.J.at.O:rl.o anual para o óro;io 

l.n'to~on:a.l da eontrol• da anto.rpaeo~nta•. 

Art. .s•. Aoa Cona<alhoa da Ento~t.a, ao 

MinJ.sUno P6blic:o, aaa ô:rqioa da da:!::aaa c1.o c:ona\lllll.d.ol:" • àa 

auton~a pol::~.c.:.a:.a • racultado r.qu.:.sl.tar U autorl.c!aciea 

a.nitir:.u a r.al.iZc&ç:i.o de l.n•paçlo _,_ ~·- :~.ncWat:rl.:u.a • 

~&:&.a, -tabal~toa ~pital.area, da p.aqw.-, de 

art~~l.no, ou ~. aaal.lll como noa ·~ÇQa lllliclic;oa • 

ta:aaciut.:.aoa que prQd.uUr-., ~. CCG~pQr-., coaaum;.~ 

ou :~ aubatkld.aa .nto%pec:eat.a • c:trogaa &t'ina. 

S 1•. ·A inat.ituiçAo ou autonciadal ~:;a:~. tanta pc:ide 

d.ea::~.qnar J:'IÇI:r.aantaa~ ou ~co ••pac.:.a.l.i:udo para aa•l.atl.:r 

à in~ da que tl:"ata -~ art.:.9o, ou, - .for o c:aao, 

~ ~oa.l.lllant. à aua :.&J.i:~:açio. 

S 2•. No c::a.o d.a t'al.o6nc.:.a ou l.iqw.daç6o 

~judic:.al d.aa ~~~~~~~praaaa ou ••tatlal~to• =-t"e.r:.doa a-u 

.:l.l:"tl.ÇO, ou do qualqu1111r outro - qu• OXl.s~ aW::.st:in=;aa 

onto:p~~cant•• • d.roqa.s &:!::.l.n.lll,' ou CIIIPIIC:.al:.d.&d.os ~a.:cno.aoiutl.CLa 
que a.s contllnham, ~nCI.llllba ao Jui::o Pll:r&nt• o qual t.:'3DU.t:ll o 

J:'Ciollpec:tl.vo p~c:eci:l.mento promoVQr ;a :l.lllad..::.ata l.ac:.:·a~o d.o suaa 

l.n•tõLlaçóes, ord.o:u:.anQo i< auto:rl.d.:l.da san.:ti:"l.& d.ea.t~ 01r1 1111. 

a Ul:"r;Jant• adoç.io d.a• rnedl.d.aa nGIC:.-*S'-l:":.a• ao l:"CICiilb.:l.m.nto, 

dapôaJ.to, d.aa •~tinc;:::~.aa •n'CQt"paCIIIDtO*, d.:cr;J&• &t'::~.na. ou 

••PC~=al.l.dad.aa :!::.:~.J:mac:4ut.:l.~ arrocad.&d.aa. 

S 3'". A venda -. ha•t.a :P\Il:IU.ca de •a~l:.d.ad• 

fanu.ei.utl.ca a:r~c:adaàa deva .111e:r l:"eall.Zad..ll. coa a preaenç:a da 

:nopr.•antanta ela autot"l.d.a.d.a •a.n.:.~:c-::~.a atuant• r:.a a.rrac::adaçlo, 

.:~.••l..l!l CCIIIIO etc rept"oa•nbnto do K:l.n::~.lltáno PUbl.:.co • 

S .c•. o noatante do prod.uto n.i.o an:"WWIa.tad.c :a.ri. 

daatruid.o pala auto:c-:.dada .s&nl.tit.na, preaante o l:llllp:raaantantoa 

do Ml.ru:atoá:rio Púl:lli<= • 

.Azt. 6'", ca. l.i=t&~, _. haata pübl:i.c:a, só poda 

par"'....t=par pe••~ fiaJ.c:a ou JUl:"iciJ.Q., J:"e9Ula=-n~ b.abl.l.:..ta4a 

na .tr.a •~:e'ica., 

li=t.o d.& aubatl.nc.:.a. 

c:omprove, anteel.~te, o uao 

ou prcduto qu• pratand.a. a.:cr.m..t ... ~~:} 
-ta.nd.o a1,1.j•J.ta. a inapaçio JUd.iCJ.&l qu• cc:eprov. a d..out.:..~ 

quo 

CAPf'r!JI.O II 

DA PRl:VENç:lo i: 00 TRA'tAMENTO -· C&. Pl:WVel:lçl.o 

.A.rt:. 7•. Raaaalva.clo o d.iapoaeo no ut. 231 c!& 

Conatitw..;:i.o F~, .ao prol.b.l.d.oa, • todo o tarrl.tó~o · 

~. o pl&D.tl.o, a cg,J.tu,ra, a coJ.h.al.ta. • a açl.o:n.ç:io, • .._ 
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pan:u.s.:~~i.o leq:al, da eod.as .. ,. pl;r,n~;;a; da'!' ~'-.:11 po••am SOJ:" 

GXtr.aidas :aul:>stlnc:.a• •ntol:'pQcGnt:e:a, .l.ncluid.&s na li.!Ja<;or:t. doa 

ór'1io• do Ml.nl.Stã:c":a.O da Saú~. 

S l'", A pGr.u.:ISiQ leq:al rio q.lGI tnt;:L ctsta :I.::!:C.ÇO 

zseri concoà.J.d.a .xclusl.vus.nto qu&nd.o vol~ para !ins 

!Md.1.c:Lna:.• ou ~ <::'lti!l.cos, estando SUJ•l.ta :a !i.sealizaçio • 

eass:açio, a ~---~l:' tGIÇO, por pare. do ôr<;ioo compotonto. 

5 2•, A$ plana. ~ qua t:nat.a osto ~U<;o clavC111 nr 

destrui~ ~l;u autor1dadea poliCJ.&l.:l, - .:11~.:&-d.& .à '' .& 

loc:t.lizaçio o U prov.ciinc:.a• •ndJ.•poens:àvo.u :â :.apect.:.va 

doc:umontaçio. 

5 J•. A erracU..caçio d.aa plantas de qua t2:2ta este 

artl.qo !ar-••-• da lfiOdo n.io preJuci1.Cl.::t.l ao oeos.u.stoma, 

l.vando·•• e~ ecmt:a a pns~ç:lo ~it:l.c::a elas •sp4=.- o do 

_10 a=Dian~. 

S 4•. M e.~ -. que !o~ culb.v.d.as tal.a planUa 

••do, -.d.l.ante ~to ~. .xpropr.:~.aa..• na sua 

tDt:&licladao, -. c;on:to~ cem o d.i•po•t:.~:~ nQ c:.apu.t: d.Q :u-t. 

~ri•tá.r::Lo que nio -teJ& n. sua poa•• ciir.ta, ~ & 

••e. p.:rov,á•la. 

Are. a•. Para .xt:ur, p2:'0Ciu%1r. :f~r::.car. 

tranat'~. ~. ~•1,1.,1.r, aianter • ~•l.to, importar, 

.xpcrt.az, =-xportar, ~ter, uan.port&:, eçor, o:!or..::.r, 

~, QOIItP:t"ar, ca:ocar, .:.der ou. adqW..ri.r, para qual.q!Uir :!.iA, 

~Uonc:J.a• «~otOrpeo::e~~.W Ou: ~ ;afina,· ou pro:l.utõ quillu.QO 

o:t.eac.nado i. au.a p:eçaraçio, • J.ndia:penaáv.l lic-nça da 

autorl.dade aaru.'tán.a illcumbida d-. =~-a. obaervad.aa .. 

~· .:.a.~- l..;&J.•· 
Pa.rá.qra.!o tlzu.oo. t ~•..-n•a.c1a da .xl-gkc.l.a pravl.at& 

D.Uite ~90: 

I - a &q!Jl-S:I.çiO ao modJ.ament.c.S, !IIOCUant.o p:osc:c-:~oç:io 

IIIOd.l.ea, do ac::c::c-d.Q cem os p=ee.•tos !oqa:Ls o :c-oqu.la:nona:c-os; 

II - a vand.a dG prod.uto q'Uim.:Lco e nat.1n:·al ~ ~a 

q~ant;:~od.ado a so.r o:io!:~o:ud.a pelo ó~o ào s;u.iao compet.onto, 

noo.•»r:.a i cons•=~o do !:~.n.<~.l::.~ m.d.l.c1na.l ou c:.on't.!.t'.tea. 

Art. 9•. O• dl..r1qonte• de o•'t.al:)oloCJ.mon-co do ons.tno 

ou hoap1~lar, ou do ontl.âalio soc:.al, cult.~:c-al, :n~=CI;;Lt.l.,..., 

o•port:~ova ou ~no!::.canto de~ ac1o~:c-. sob O:L":I.Ont.a<;:i.o t<icnl.ea 

doa Con.solhca ãe Ent:O%pOc::ont.es, ou cto outro órq;io do S::.•tazu. 

NacJ.on<~ol do ~vonçio, • Rrlpro.•.s:io do 

&ntorpoeont••· ao qual i con:!or:~.<:b. ~, ....... t.r.:.bu:~oç:i.o, toda• u 

IIIOC!l.das neco••liu:·:~.as ~ pr.,.nç:io do t:..-&!::.co 1lle1 te • ao u•o 

:Lr>do~Vl-d.o do sub•tinc1a• ontorp4COU:.tCI• • d.roqzs a:f:z.n.s, no 

~nto c!o s~ :u:..:z.v:z.cbde, 

Pari.qra:!o Un.:z.co. As ~·•oa• J'llrid.l.~ ou qualquer 

.SOCJ.-.ciacla c!o !ato que tolon.~ o uso :Ll1.C1to do o:iroq.a• em 

••us -tõl.bol•cl.llloento• •uJOl. tar-•o-i.Q 

sVLÇÕCios, con.s.:z.dorad.a .a 1ntens1dacto da cu!~: 

: - multa, c:cn!c;~J:me estal:lo<tleCJ.do r.ltl roqul:a:oent.aç:io 

II - suspensi.c;~ p:c"QVl.•ó.r;z.a cto atl.Vl.àad.oa Q llll.llt...; 

III - J.ntol:'dl.ç;lo ct..!inl.tJ.VIl. 

&oçlo II 

Do Tratamento 

Ar-:. lO. o dopand.onto do .subat:ãnc:.:z.as antorpoeene.s • 

~· at'ina .fica SUJ .. to U :.CU.claa prov:~.at<~.S nest.o capitulo ....... 

Are. u • .._. rodaa di:!• servi.ÇOS dSI ~Cde c!oa Eatadoa, 

do tu•tr•to F~l • do• t«.UU.cipl.oa coloc&rio à cl:i.aponçAo 

dos usuár:~.os cio sub•t:inCJ.U ontorpecentlls • dro~ ~i:n.s 

programas ao ... ssJ.stinc:.:a IMdl.c:a • psJ.colóq:.ca, conaJ.d-.rada a 

:~.nteq.a.lJ.c:iac1e Qas a.;~s 0111 aklord.a~ns mulb.p~:!issJ.oR&l.a. 

S 1•. Ser:ir. prosud.& ass:~..atinc:u . .soel. ... ~ :ao àepo:n.àtlnto 

o à sua !amiha, .ati ... sua .;omplot.a r-oa.lnlit:"'çio soe:.al. N•sso 

p:c-oc::adi.lallnto clever-se-i buscar a dov:.da partl.e:.paç:l.o d.& 

:!&lllili.a • a inserçio do àepenàento no ~rcaào de ~ltlo ou, 

na sua .:.~ÇQs•J.bi.l:~.dado, o dos0111p0nho d•su em uma :~.n.sutlliçlo 

!i.lantl:'Õpl.c:a, :10111 J:'OIIIl,UIOr.llçiO, podondo O JU:I.%. dete=n~~ 

pe:c-J.Qd.iac!ade doa :c-.latór.:~.os do se:rvl.ço soc:.:z.:al • convocd ~
presença di:! a t'uu.lJ.aroa do dependente, quand.o a JUl~ 

noc:o•sir-i.a. 

S 2• • os oat&belocizMntos hospl. talar--.•, público• ou 

par-t:~.c;u.larsos, que recebor.aa ~d.ontes P*" tratu;wmto, dev-. 

onCU~J.nh:a.r ao conaelho F~:c-al dSI Entorpecentes, aU o dia dsiz: 

de cada mis, liii.J'<il estat1•uco elo• c::aac;~s at.nd.i.cl.oa no IIIi• 

antorl.c;~t, o:m a indiC31ç;i.O do c::ód.iqo d.& doença, sequndo a 

c;laan:!ic::açio aprovada pol... Orqaniz:at;:io MUndial de saede, 

~ a .101an~ ào ncmo ào pac:.on.eo. 

S J•. No caso dSI internaÇ:io ou trata:Mnto 

:r.mbul&1:0rl.&l por ~ Judicial, devo s•r t'ei ta a com.micaç;lo 

menaal aottr. o .. tatto ào pac::~.ent;e ao jui%0 'caaipetan-e., que 

dari etlac..i.& ao Minutitrio Pdblico.·' 

Art;, 12. Illipo:c'tar QU ~' =-ter, prop&rar, 

proc::tu=r, t'<ill:lrical:', adqln.r-•r-, v.oc1er, t'inanc:i.&l:', expor- i. vencia 

ou; ot'~, &l.nd.a que ~tw.~tll, · ter - dsipá•.:z.to, 

tran.port&J:, trazer cons:~.go, ~r, proa~. tal.nl.atrar ou 

ontr-oqar a con.:n.:mo, substi:n.CJ.a onto:pecont.o ou c:iroqas a:!J.~&, 

a11111 autor:.:t:aç::io ào ó.t'q:io compo-conto ou em àasac::o:rclo COIII 

dotor:nJ.n ... <;io loQ"al ou roqulaD~ena.r. 

~na - .rec::.!.uslo do tria :a qu.:~.nz• anos • p ... q:a::~C~nt.o do 

S 1• . Na• mosmas pernL.s :.neoz::-e qu.m: 

UllpOrtll., expora, ~tCI, produz:, t'<ill:lz-.:z.c:l--, 

t'i:tan<:J.a, v.nd•, oxpõe à v.nda ou ot'e.roc., :!c;~:cnoee, &l.ncla que 

q:c-atul.~t.o. tem QID dapélal.to, transpoz-a, ·traz: c::ona1Q'O ou 

qua:cd.<l. matU:~.a-p.r.:z.~~a, 1naumo ou procl.u-:o qu.lml.co àeat1:n.ado J • 
pr.para~o da sul::lstinaa entorpecente ou c1ro9&• ar:~.n•, ou que 

possa ·~ra ou~ t'l.lll .se~ ompr.qado, .10111 autoru ... ~ do PZ'Q'ão 

oaupeton.te ou 0111 doa~cordo c::Qlll doto=na.çlo legal ou 

:r.~JUl~nur; 

II - •-:~.•, cultl.v... ou :!~ ~ colhol.ta dSI planta• 

dSI•tl.n.adas t pre~raçio de subatir.ICl.&. an~te e d:toças 

.ri.n.s l:!.&t.adaa pelo• ó~s ccxapeton.t:aa ~ Hl.lll.S~l.O da 

S&Wio; 

III - :~onduz, i~:~atl.qa, ou awul.i..a al<;UIIÍIII a laU 

subsUnc:.:z.a anto:poeente • c1roqaa at'ins; 

N - u?-l•z:& local de que ta11 a pr-opr:~.od&d.o, po•••• 
~straç:6o, ÇJU.&.rd.a QU v:z.q:~.lll:ic:.:z.a, ou QQ!lson.eo que outr.l 

o.l• -· ut.i.li~e. &l.nc1a qu• ~tu..i.tallloallte, para tri!'ico i.lie:.tc 

de aubatanc:.:z.a antorpoeente • c:l.roqaa at'in•; 
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~~çl.o l~ ~ r-.qul;amanur, aolv.nu., l.I:IAlantt.a, 

i~iant:.a ou ~toa que oa c:on~. • ~cam.nf»a 

controlados ~lo órqio CCII!Ii*tente c!Q Kiru.atirio da S..~; 

V't - contribui ~ incentl.var ou di!und.ir o uao 

i~clo ou o trit'ico ilid.:o de .suba~aa .u.torpec::ante ou 

drog:u ~!in.t, :-.asa.!. vada• aa aç:Qos de :saúda OlllProonc:!:.c:b.:s pe.!.:a 

aucor:~.d.ade .ta.ru. ::,i :o:~. a. 

S 2•. So o :aqonta l;l prueâr1o o CO!na'CO o c:rl.WI c~ a 

t'ina.ll.d.ado exelua.:.va d<t eonlll~l.t pl:ant.õt.:s, sub.lltànc:a.&s ou 

pre~Qoa P-t.~ o .:~~ou C:OIUUIIIO poasoal. QU obto:r;- roeuraoa ~ra 

c:ona.q-.li-loa, o JU.~ podeR d.ilnl.n~r a ~a ~ = sext:CI ati 

-"""'· 
Art. 13. P~uu:-, !abl:'l.~l:'. poaau:;.r, l.liiPOrt:õlr, 

.xpo~r, t'in.anca:ar, ~aportar, o!oroeor, vend.or, 

c:!:.atrl..bul.r, ontr..;;ar a q1.alquor titulo, gua:ed.al:' o !'ornoe.r, 

aind& que gra~~t-.. -q~.u.n:~oSIIIQ, aparoll'l.o, 1nacru=.nto, 

obJoto ou q~al~ pneur•ol:', quer ec:a !inalid.ac. de 

U'bliú•loa para c:ultura, produçic: ou h.br..eaçio il!.Cl.b ~ 

a~tin.caaa • ~ra~a on'Co::pacontea ou pai=tl:'6p:Lc:a.., ~ 

~ quo oa precuraor.a, suD.tinel.-, ~1~toa ou 

l!l&terJ.a:La .sario uc..liudoa OQIII t&.ts !inali~a. 

~ - ~u.do, G. ~· a d.o~• .no• • ~Q'U*Zlto de 

quar.nta a tre~entoa • •••..nta d.iaa-allta. 

5'ariq:"a.!o ÍUU.CCI • .\pll.<::&-:lle' a eae. artigo o Cispoato 

no S 2• do art.. 26. 

A::ct.. 14. P~r. ~da.t' ou .!in.anc.t.ar g-rupo, 

or;&J1i~ ou -•ociaçio G. mal.a de a-ia p411oaa qll•, •t:u.ando 

o:m~e.. ~•• a pl:'llt.:.car, :~:"el.t.e~e. ou n.lo, . .al;uaa 

c!oa c::u.aa p:cwviatoa a••t.a ~. 

hn.a - r.elllaio, G. •e::.• • vinte acooa • ~to de 

o.:t.t.a.t.a • qg..a.trocantoa dl:aa-mul.ta. 

S 1•, Cbe.!i.ar ou d.ir.s.q::~.:~: g-rupo, o~.s.:~:aç:i.o ou 

a.aaoeiaçio ret•ric:kla no c;:a~t:. 

hn.lL - ~ua:l.o, da dez• a ~.s.nta ano• • ~to 

<='- a.oventa a quatrocaneo. • v.z.nta d.l.aa-multa 

S 2•. Part:~.c.t.pa: de qrr.:];lo,- orq~n.:.:caç::lo ou aaso~;~.çi.o 

re!or:l.dos no eapuc. 

l?on:a - roelus.io, d.G e•neo .a quJ.:n:co ano" • p.:a.ç:u:~Qnto 

cio o;.s.nqu•n~ ;~, t.:E:ezGntoa • .s••a•nta dl.as-nwlt.a. 

S J•. P:••ar col~rac;:ão. d.:l.rGt.J. ou :~.nch:eta, 

~r:~.r ou a.po:~.:~~r grupo, orqanJ.:aç.;i.o ou aaaoc.s..açio J;'G.!Grldol no 

czpuc. 

Pena - ::-eelu.s.i.o, d.e erãs .a do~ .anos • p.a<;a:Do~nto de 

trl.nt..a a er•ztl:ntOI d.l.aa-tmJlt.a. 

S 4". O Kl.n.ut4r.:.o P'Clbl.:.co pod.eri cUux:ar ela propor a 

aç:lo :penal contra o part.ic:.l.po quo r•vel~ .. pc:m~ne.az~Wnte a 

.xll~c:.l.a de or.;an.:.zaçi.o provu:u no c.ap1f;:, #'Cinll.t.l.ndo oVl.tar 

a .x.euçi.o de 1.n.!taçio • 1.dent:.:..!i.::ar outra..a pe••~• «11 eaua&, 

c::a•o - qu• promoverá o arqu1~nto da ::.n'WIIaU~çio 

r..apeeti V'& • 

S ,5G. O :lUl.Z, na s•nt.cmç:a, pcderâ O.u:ar de .aplicar 

a ~ quando, 1:1.& h..s.pOt.ea• cio paráqn..!o antor.s.or, ho~r a 

p:ccpoal tura da aç:lo :penal. 

A::ct..- l~. Jt4qw.rJ.r, r.CIIbotr ou oeu.lt..ar b.n ou valo:~:", 

aU>.s.d&ment.• ~l.ent.e de t.r'Uico ::.liCl. t.o de aiJbatinCl.a 

.nto~t.e ou dro;'• afi..lll., bem CeGO tranat'o:.:mi-lo, d.l.••::.mu.lar 

•ua ~· deaUno, propr.s.edade ou t.r.anat'erlir:lc:.l.a. 

Pena - r-=J.ua:.i.o, de leJ.a a dez &nQa • pagu~oento ct. 

o.:a. a t.raz.ntoa • -•a.nta d.iaa-lltUlt:a.. 

51•. lC&a---~ 1~-~';i.d'd,p,·.1:ri.~W..· 
ou .. &~· qualquel:'·~ro=a r:orico:rre" para qu• ·~ eül' boa· r• 
a.dqlu.~. reeet. ou oeult.ll ~ ou ~or p~MC. cMi t:I:U.i.co 

:i.Ud.ta cM ~dncl.a c.torpec:.z1t:e • ~ ·at'.:l.a. 

S 2•. Adqw.nr ou ~ ~ p~~ cMi trát'J..co 

U1d.to ct. c:U:oga, ~. pala deap~rçiO C1tnl o val.or • o 

proço, ou pela condiçlo ela pessoa que o ot'erec:e, - deva 

prosum.r o.b~clQ por •••e~~ me:z.o cnmli'IOso. 

Pena - G.conçl.o, de um a qu.at..ro anoa, • ~ato ~ 

cinqu.•n 1:.a :a com c:b.a• ~multa. 

~. l6. i'roscnavar ou mlnl.a~r, eulposazaanto, .o 

l!IOid.l.co, d.enc.st.a, t'a~cju~eo ou prot':z.aa::~.onal de ent'•rm.ag-, 

sW::iiltlncia ent.orpec:en't:o ou dr09a at':~.~~~;, em c:toa• ov.td.en~'Ce 

ll&l.or que a necoaa&r1a, ou _, deaac=o:do ecm d.etoJ:'ID,l.n&çi.o legal 

ou r.qul::amentar. 

Pena - dat.ençJ.o, ele 

d.e trl.nta a c.a. dl.-wmul ta. 
-·- a um ano, • pa~to 

Parig"rat'o ú:u.c=o. o Jui:z: c:omu:u.cari a cond.en&çlo ao 

COQa•lho F«ieral da categerl.a proriaa:s.ol:l.al· a 'iiM pertença o 

&Qent.e d.o c:r1.me. I 
Art. 17. s.m..:r, eulti...,.:t, p~l.:r, ac:lqw.nr, 

d.e~. oua.ni.ar, t.e:r -. dalpõaJ.to, . tzal:l.aport;a:r ou ~ 

cona.s.qo, par. conaumo peaaoa.l, plan.'Cal, aiJba~ • 

~ en.to~tea ou pal.eot:rópl.ea.a, - autori.zaQ&o ou 
- ~~ ....- Q,eç..l;ml.n.aç&o- 1-eçal. ~ ~~t.u'. 

Peca -. -.:üd.a oec:lucatl.va • ~to cM trus'Ca a 

.... -.n:a di--mul.e.a. 

S 1•. Raoua ou cle•c:ump:e~to inju.atl..!icado da 

~educativa aplicada: 

li"KKa: ~t.o de er::.nt.a a •-..nt.a ~"~~alta. 

s :z•. Naa =-- penas l.fi.COn'e ~= 

:I . .aidqw.n, ~. ~. t.. - <Wpóa:i.to, 

en.naporta ou traz c:on..s.go,. para c:::onaumo peaaoa.l, inal.&nte 

qu.i.zq.i.c::o t6xico; 

l:I -- ~. ev.n~e. • •- ob:JetiVQ de lu=o, 
pequena quantidade G. aubat&DCl.a ent.o~te ou d:roQa at'ia a 

~--da aeu ••trel.to relac:ior::wDento, pa.l:W. jW'I.toa conaUJa.~. 

S 3"'. t ::.111onto de pena o &qGnto que, t.endo COGIIOC.d.o 

=Uile ~re~~v.s.sto nosto a:z:t.:.go, •~. :ao meS!IIO tiii!!PO. da a.;:i.o, 

u:~::o1ram.n'C• .:.nca~az: C. on~nclot' o c.arli.1:•r l.liCl.t.o do !'ato ou 

de dato=naJ:"~s• ele a<ro:rcio <::0111 •••• ont.end.imento, - ra:c.i.o ele 

dlilpe~ne:.a ;tavo, comptovada pcar:.c:.l.alrnento, :ul'lp0nc1o-ae-lhao 

trat:Amen1:o ~lator::.al ou oue:z:o .a&oquado. 

At'J:. ::.a. M ~da• Gdueat.:.vas a qu• •• r•t'er-e ••1:.a 
Le.s. silo .a.a: a0<;1.1::.ne.ea: 

I - actvert4ne:.a; , 

II - preataçio de aerv::.ço i comu:udad.e: 

Il:I • in••rçi.o • tr.at...a:IICIInto p.a:~:Jt. deper.d.ente.• da 

tóxl.~X~• - l:eg"Uie Ulklulator::.;~.l ou. em -tabeled.m&nto 

hoap:z.ular &dequad.o; 

IV - . .uapona.i.o, por ••i• ~~~e•••· M aú.n.ullo, da 

habl.lit:a.o;i.o para cond.=:.l:' qualqu•t" ••pje:z.• dai v.iculo; 

v - au~a.i.o, po:e aeJ.• me•••, no lliru1110, de licença 

para porta ele -.:z:ma • 

Pariq:eat'"o íuu.co. A med,l.da. edllcat.:.v.a da ~Cl.a, 

p.zrn.at.a nc ::.nCl.ao I d.o e~~pue daa:.. art:~..;o, •ccaent.e pod.ari aor 

aplicad.a ao &Q:e.Dte uma Un.s.ca ve..z • 

Ar't. 1g. D;z.l:'l.Q'l.r' 'VIIiculo •ut.QIDOtol:' ap6a t:e:r 

~ qualquer quantl.~ G. •~t:incu. ent:oJ:"peOante 01.1. 

d.rot;a at'.1.m. 
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Pw1.a ~ ap=-ndo elo documento ele hal:u.li taçi.o • do 

~=lo, e au.pendo do dl.rel.to ele dir::Lql.r, rw. ~azma do 

cb.~to no eec::r.to n• 62.127, <:!-. 16 da Jan.l.J:O ele "n168, ~ 

~ o ~1.-neo do Obdi~ ~d.oM-1 da 'I'rinn to. 

/.Z't. 20. M pena• p:-.v:.•a• n•au Lal. a.rioo 

at:~~Mntadaa da IJIIl quarto at;j ~: 

I - no e..-o da Z'&l.n~a; 

quantJ.ciado à .substi.nc.a onto:r?Oeetnto ou droqa &!J.m 

ap:-oo..,d..l.d.:l, aa c::~.re-<lnstinc.aa do :-ato ·o oa ;a:u~ooociontoa do 

aqonea ov.:t.dcanc.a:t"QIII onvolvuunto 

o~.l.l:ad.o, nac:.:t.onal ou l.!'ltlill::n.&c:l.ona1; 

!II - qua.nc!o o aç•nto l:l.V•r p~tl.ado o erl.:llll 

;>:c"GVZlGco.r.do-:~~• cle .!unção públJ.ca ou, moaQIO n!.o -..rconQo 

~çio pllblJ.r;a, clea~nh&r :u.ss;lo d4 ;:uard.a, V1Q'l.linc.la • 

.:luac;:lo; 

rv - •• Vl.a.az ou :r.unq:t.r 1110noroa da dazoJ.to ;u~oa, eu 

p41ssoa que ten~, po;- ~lquor au:~;;., d.l.nu.nuid.a ou supr:uzu.Qa :a 

capac.:.dada da d.iacai:n1.m.nto ol.l da autoc:t.torau.n.llç.io; 

v - .s• a in:f.n.çio uv.r nd.o eo~Mt.l.d.a - J.~taUo;õola 

cle sarv:.çoa da t:c.bm.::lto ct. consum.:z.doroa da clroqaa, da 

re.l.ns•ro;.io aoel.al, -. ••tabelGCJ.~nto ~. -. un~ 

=.litar, -. ••t.al:Ml~to polie:.:a.l, -. ••abel~to da 

educaçi.o "ou 4111 ouaoa loc:a::.a an.dot oa alunoa 01.1 eatuda.nt.a -

d.ec:l.l.qucr. ~ pri uca da ;a t.:. v.z.<Udaa od.uca u 'lnl;s , oaportl. vaa CIU 

IKICl.aia, ou nas suaa lJMCil.aç:õea; 

V'I ~ •• h& uao da v.z.o:..tme:~..a, <Jr.~LV• D~G;aç;a 01.1 .-çr.o;o 

da a=--; 

VII - - o aqen.te g.ul.i~ :&. eol.abol:'aÇio, por 

qualquer .!ot"tQ., da ~r.• da dazo.:.to ~o• ou da quer. ~. 

por qua.l.qll*J:' eaun., dim:l.nuid& su.a capaCl.~ cie dia~to 

ou da autodeta=u.naçlo; 

~IJ:- ·- - &a · pl:anba, aubs'Ci.nCl.U ou pz:çaraç:õea 

to~ d.iatr:.buiclaa para granda nüm.ro da po .. aoaa; 

IX - •• o aqante abteve ou p:-ocurava abter aVUl.b.da 

001!1Pet1a..&ç:Ao .ccnCG:l.ca; 

X - - o ..;ente part.:.e:~.par - outraa atl.v.z.~ 

er.l.llllinoaaa o~zadaa da imb.-.to l.nternaCl.onal.. 

Pariq:-:~o::'o ú:l:.o;o. A prie.:.ea :-e.:. tar-ada Qea.,a• 

::.nt'r:aç:õo• o;~~n oa~l.Gc~neo,. corr.o:-c:.;a:.s :;:.od.ou:·.i l.lllpl:.~r a 

:m~rd.:.ç:.io <;lo:stlila. 

A.rt. 21. o JU:I.Z po<:!o :-e<;tuz;:.:: polll. maud.e ;a pena da 

qttCIID, como ;auto: ou partiCl.pe d• u:u. ci;as :~.n.!raç:o!la" enlllMradas 

noata. IA.l. o antos d.o o!oroe.:.moneo a .:.nllne:.a, tl.v.r pe:m:.:::.cio 

ou !';ac=:.l::.tado o reccJ.h:Lmento da prov.aa dec:.sJ.vaa para a 

uiontJ.:!:.eaçio doa o1.n:.roa noapons:ávcu" ou, ;antes d.a sentença,, 

tl.VO: p.:m:.t.:.d.o ou !ze:.l:~otado a sua pnsio. 

Art. 22. !ao J.n.a.!:.a.nç:.ir.~.l." • J.nauacotive.l.s da 

&n:I.Stl.;a, Ç%'aç;a o :.nd.ulto oa cr=-=ea prev::.sto• no.111 ....rts. 12, l3, 

c.put, • 15 <:~.esta IA:~... 

S 1• . A p:r:l..Ã.O t.upc:~:it.rJ.;a "obre a qual d.l.apõe a Lo:!.. 

n• 7 .SIEiO, da 21 da daz.abro da 1989, nos =~• prev.z.atoa no 

~t cleate arc:.qo, t.ri. o pn.:co da trinta. cb.aa, pro~v.J. 

por l.;u;al. p.rioclo - caso da .,;tzem.a • o:mprovad.& neeeaa:~.d&d-.. 

S 2• --A ~ por o:-..JIIO• ~Vl.Stoa neste ;arti<;o s.rá 

c:u:=pr:.d.lr. :~.n:~.Cl.&l.:amu:• - regl.ll* !'ech'l.d.o. 

Art:. 2~. Na .!i)I'&Ç:io da pana, alE d.o d.iapoato no 

are. 59 do Cód.iqo Penal., o JU:.Z ~;ari a q:r:aVl.d.lr.d.e ao 

erlJIIO, a n.atu:r.u • a quan~ d.aa plantas, subadnc.:.aa oç 

~· envolVl.d.aa na pritica d.o :~oli.e:.w, o local og. &a 

c:ircuDII~a da pnsio, poCendo r.du~:l..t' a ~ da UJI1 .I.Xto & 

--..o. 
..Art:;. zc.. 'N:J ~~ d.- tóxl.eoa que, -·razio "da 

pri.b.ca d.- qualquer ~raçlo penal, ·•• enconuar -

CUI!Ip:t"1J!IIUI.to da pena pnvatl.va d.- li.be~ o";; -=tida d.

ae;urança~ a.n diapenaa4o a.~to - ambul•tõr:~.o :.nterno 

do a:i.a~ pen.:~.-t<lne:..áno ~vo. · 

Pariqr.!o ún:~oco. Enqu~nto n!o :.n;rtal&àoa 

;ambulat:Qr:~oos ;a quo "III ro.!111~• o czpu:. o tra~nto "111~a 

~l:z.zado na rode ele sa~do. 

Oo Proeoo:Umon to Penal 

Art. 2.5. O proc:::ac:1imonto r111l:atl.vo aos procoa,oa 1por 

cn.lllea daf'itu.dQa neata Le:. r~~Qe-se pelo d1.111po:tto Msto 

capitulo, aplicando-se, "Ub•::.d.l.:ar:&.a:a.ontca, a.a ·cU.s:po:s:.ç:Oo, do 

Cód.iqo de Proc=eaao P.n&l. 

Art. 26. Oevem ••r m&ntl.dos sob s:.r;::~.lo oa req~:st:roa, 

documento. ou peças da :.n!or=açlo, oa ;autoS: d.- F:I.Sio ·

.!lag:r::ante • de :.nqullir~ to poJ.J.CJ .. Ú para apu~ç:ic) 'doa · =•• 
de!in~doa nesta Le::., :t.a como oa nom..a doa envolVl.doa n.a 

p:it.t.:.ca cto. dal:l. toa p~atoa no art. 17, ni.Õ 'podondo ~t;ais 

!a toa aer ~cul&doa pela :uapranaa. · 

S 1•. É ~ ~ d.l.vuJ.9a.;:i.~ 'doa vaio~•' d.aa c:!ro9a• 

:apr..nd.idas, 5*1011 -•o• de CC!Imln:l.e&ç:io. 

S 2•. O proc:."aao :-•b.~vo 'ao delito pr.vl.ato no art. 

17 daata. Lo.:. oba•:r:vari, - toda• &a aua.a .!aa••• o segredo de 

jUIItl. .... !' 

S 3•. A deaobed.i,ine:.a aO 'd.ilipoato nos i.' ;à~gio, Por 
pan:.e de aoarv.antuário da Jt:~.atl.ça' ·ou ;autor:~.~d. polie:.&l, 

CF.:~~:Wtitu1 cri.mo p.:uu.do coa ~ c~e" detano;:io de aeia -- a 

doia .anca • pagamento ~ ·tnnta' a· seilaanu d.:l.&a-MUlta., aca. 

p:r:eJu.l.&a daa aant;óos adlal.nl.at:r:auvas cabive••~ 

Art. 27. ~ et'Ol. to de ear.cte=~ doa er:~.~~~ea 
dllt'in:idoa neat& X.., ;;._ autor:~.cla.cW· at:endari à natureza • 

qaant.id.lr.d.e da •~t.lnCJ.& ~. ao lcx:al ov. :àa oondl.çbea 

-. quo so d.eaot:.volv•u .a &ç:ic e.:::.=no:sa, às Cl..rc-.,o.ns~n<:J:ll.". d.lL 

pr::.,:lo, bom c==.o i conduto~. o .aos ant.ococionUI• d.o ~qoneo. 

A::. 28. Oeor:::'Qnd.o pr::.s:i.o lUZ !laqn.nto., a :autor::.ci;acio 

:pol.:.e:.a.l del.;a .!:a.ri e~nl.aç:i.o ~ . ~~zo <;lo ~n~o ·• qua.t.ro 

horaa ao JU:.Z COIIIPQtentlll, .I:'Oifllllltanc!-o-lhe uma <:9p:1.a d.o auto 

l;avr.ado. 

su.ba~Cl.& ent.o~t.o. pa:-a eonalJI!IO pos.111~l, o IIIOlllDO 

o;ondu:c;.:-do à. autor:~.d.ad.e pol:l.e.;.;a.l Para .Prosar dopo~nto, 
o qUe :.:eri ~&U:Iwanto llberado. 

.... . ..,. 
5 2•. Para e!e:~oto d.a la.,;;.~ra do :au~ ~ .pru;l; .em 

t'l&Q:r::ant.o, noa ~.a caao.a, no toc:an.to i matorl.&l.l.d.ad.e do 

~. IIi .lllu:!.ic.:.ante l;audo elo eonseaa.ç:io cia. natura.:~:& Ga 

IIUba'Unel..a, t'.i.r=ado por p.r:~oto o.!.ie.::.al., ou, na .!.alta a...to, 

por peaaoa idõnea, -o;all:ll.da, p.ret'~reru:::~.a~te, ontzo. aa que 

tanham h.abl.li~çlo ~~CIL. 
S 3• • O per~ to que aubserevar Q laudo a que se 

re.!on. o pariqn..!o &nto:r:l.o:r riio !'ica ~do a. part.::.e.::.par cia 

elabon.çlo c1o l•udo det:~.n:~.uvo. 

S: 4 •. O dopo::.monto a que •• =-.!oro a parte .!inal. do 

S 1• deate artigo deverá ser tomado,· :P.ua autor:~o.ciad.e pol;;.Cl.&l, 

~~te apóa • c:heqad.& do u.u:ár:1.o .a ~~-. • eate, 

tAo logo conclua o sou dapo:&.manto, :~art. J.J.D.rado s- lavratura 
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cte n~- • •-= ;oa~eo d-. .ti.-ç:a, •ando •\:&I::IIMo=do :a 

~ de corpo de &all.to. •• aaal.ltl o a.tao::~ar. 

5 ·s•. A. dlia~inc:u. por pa.rte da ~Utar:~.~ 

po.U.c.ial. ao d.i~ato no c:aput:, SS 1'" • 4• desta. &r1:l.<;;o 

oonatitui :füt& ~ac;l.p.lina:- punl.d& Nt. :fo:cma da leJ.. 

Art. -29. O inqullirito policl.al ~ ••ta.t" OCinelu.ido 

no p:a:co de qw.~• cl:i.aa, •• o· :~.ndia~ eic.J.~ p:.ao, • de 

tr:.nt.a diaa, ~ aolto. 

P;u:·ilçrato (:.n:~.eo. Oa pr;azo~ ;:a que so n:foN QSte 

ar:::::..qo poc!.lllll .se~r dupll.eaéos J>Qlo JUl.Z, med.l.anea pod.:.c!.o 

)U.:Jt:~!::.cado da ;:aut:orl.d.zdcl pol:~.c:~.al. 

Art. meneJ.on&ndo 

ccmcret:anullntll a• cJ.r=nst.inc.z.~ ra:f•r::.da:~~ no a:n:.. 27 ~-~ 

La;~., C.vor.!L :::ua':l.!l.~, loqa apQs a lavratu:ra do a:;;o, as 

t"3.z:~a quo a lo~.ram .i. class:.:fi~~o l1119al do :f;ato. 

A:-:;. 31. Fincto o P=*Zo oatõLbelo<::l.do no are. 251, os 

aut:c1111 do l.nquGr:.to poliCl.al ~ ser r-ndos a )uiuo, s.m 

P:MJuiz:o .:t. =--l•zaçio poaterl.or de outrz• d.l.l.:.qinCl.aa 

d4osl:l.n.a.:U.s ~ osc::!.;:a~to do :fato, :a.ru:luaJ.ve a ol&bo:t"aç:io 

do lawio da ~ tox:.coléH;:.co e, .se nocesÃrl.o, de 

ct.~=a, C:U)a apraa.n~çio pod-. d.&J:"~so a~ o dl.a d.aa:z.qnado 

~ a a~~a ~ :.natru'Plo • Julqamanto. 

Art. 32. An~ ~ .uu.~...cto o ~·•o, 1\Qa cr~ 

~.t'i:a®a no a.rt. :1.7 deai:a :r..i, o :.pzoesentan~ do Hinu:~~o 

~:.eo pod.eri .r.cru-zoer i. .utor:.liad.e Judl.e:.âr:~.a CXllllp<ttenl:ao a 

~••lo, ocao r~ ~ ~uaio da. açio penal., a~ i.a 

el.l:'CU.natl.nc:.aa 111 eona~inca.a do rato, t ~taon.aliaaa. do 

J.ndl.c:.ado • a .illua IIILl.or ou -ar pa.rtl.cpa.~o no et"l.:M. 

An:.. 33. A ~•do nio illlpl:~.ca ~••ar~te o 

~to ou o:aprov.açio da w~aalnli~, ~ 

~-=- para et'IU.to de ~~e.., pocl<an.do J.ncl.uir, 

.v.n~tao. a apl;a.ca~ de qualqu.zo daa mecl.l.da.a: ..:iucatl.vaa 

prw~n.ab.a naat:a lAi. 

· Ate. ·3c. Em. qual~ar raae da p.r.ecu.;:kl 'c:=mina.l. 

:t'elat1va aoa c::E'1.:Ma p~stoa naau Lei, d.o pe=tt.doa, ale 

doa: ~•to• na t.ei n• 9.03C, de 3 de :raio de :1.995, m.diante 

auton.UÇ:i.o Judl.cal, oa ~ntaoa p~tos inv.utt.;a

e6r.l.~;~a: 

- :~.nr:.!~:raçig da pol:~.a.:t.l.S nas o;uad.:c':l.lh.as, qrupcs 

ou =nd.o.111, e01r1 o obJIIIt.l.lro Qo eolhor, 0111. oaraeer s:.q:.lo11o, 

:~.nro~o;Qe" sobro õloll opozo:t.çQe~s d.o.tonvolv1das no imb;a,.to d.a::nsas 

;u;soc:.açOas; 

tr -- a i:llo at.WL~ P?l:~.,;;::.al aol:lro oa porudorcos de 

.11ub.11Un=a• Qn't.Q~cont.os ou ps;a.,;;:otrOp:.eaa • proeurao:.:es q\W 

on.trGm, ::u1.:.alll ou el.reu.l.Qill no t.o=:.t.Or:.o b:.:aa:.l.a;a.:"O, CQ:III a 

r:.n.a.J.:.c1adG ~ p.roporc:.ona.r, so ror o eaao, om colabo:n~Çio cc;:m 

o pais ou pai••• d"iil ongam, desunatir1os o event.U&.:Ls pais•• 

do t..ri.n.s:. to, a •d4ntt.ricaçio • rospon.s~l:.:t.~~.ç.io cio m.&l.or 

n.Umore -:e pa.rtl.el.pant.ea na.a d..l:.vor:~a.a oper:aQi3oea do tl:'it':.eo • 

cb.atr~. ·-;.:i.o, s- proJui:o do oxal:<"'.icl.o da :~.çio p&na.l pelo• 

ratos aoa qua..:.s a l•• nac:.c:n.al. é a.plic:âvol. 

P'arit:n.!'o ú:uco. Na hipQtaose da :.:n.c:.uo IJ:, a 

autorl.~ç:i.o aor:i concecU.da., ~ado qua: 

I -J& o:onhttcl.do dat.:l.lhadalllantao o .1.t:inorir•o 

pro'IIÍI.vel doa port:ldclroa • a :Ld.an.t.J.::':.eaçi.::~ s~ic:.entao Gaat.ea: 

II - IIOJ& o;a:rzntl.da pelas - auto:rl..:!adea <XllliPOt:Gnttla 

~ pai-• da o~~ ou trina:. t.o ::1. "~ça eon.cr.a nacc• de 

rll;a dos auape.1toa ou de GXtrav:.o dali subatin=ill.• 

~·· 

i.ncl.uaiv. p.ara coa ~tos in'll<llati.g:ath~~o• ~stoa osc;t 

a:rt.:.go uter:lo:r, o Minl.s~o Pabl:..;o poderi :r.p:r.s-.n.t.az i. 

autoridade judJ.c::;.-.1 para que auton.ze, bavwu:lo fortes 

~os.;. 

- O &OIISIIQ a dada•, doc::.-nto• a .lnf~a 

r1•ca.1s, banc:.árias, r~:raa. al.Ol.t.o.rais, deA~ out%a.-; 

m o acosso, por po:ric:odo dator=nado, .ao• 
S:l..iii'Cem&S ln.::'orm:t.t:.z:t.d.o:l d.J.s ln.Stl.t.U:tç;õea r.l.n.ancel.raS; 

IV - & l.tlCG:rcapt.aç;.iO III :t. 'J:'ill...,..ç;;io d.aa CC~~Wn:tc:aç;Oos 

talorõru.eas, por poriodo dat.o.munadQ, ~oZ'V*do o c:U•post.o na 

leq:.alaç;:lo portl.nen.t.o o no capitulo II da La:. n• 9.034, do 3 .... , 
de ma.1o de lggs, no qu• ro::- cc:mp,at..\.~1. f !f 

CAPiTtJl.O V 

Da Inat:ruç:io CZ'l.!Unal 

A:rt. 36. Rac;obl.d.os os .:~.ut.oa do l.nq\1-=-.lt.o polie:~.ii~.l -

jl.li:~:o, c!ev. aer abert..a Vl.llt..a ao Ml.n:.a~rl.o Pübl:.co ~. no 

pra:o de dez: di-: 

I - r.quarer o a.rqw. VU~anto dos autos do irlq\Mri to; 

II -~ a :r.u.aa.io: 

III requ:.a:l.:a.r - c:Ul.1güc:.- quo en.t.endar 

n.ecess&r•a• ; 
IV - ot'er.cer dent:U\C:l.a.. 

S :t•. Raquando o a.rqw.VP~ant.o ~ act:oa ou a 

~sdg, pe.lo ~sen.tant.a do Ml.nl.a~•o P6blico, -.iiànta 

pedido ~tado, qco CCDt.o:rá. 'o ras~ dc.a t'atoa, a. auto& 

aorio ~uao• i. aubn':l.d&doa Judl.c:..l.áru.. 

~ 5 2.•. Dat"•r.:r.do o .a:cqui"--lto ou a ~ado,1 a 

auto:ri~ juclid.án.a c&.te=na.rá, no últ.iao caao, o 

~to da modida educ&ti.._. 

S 3• #. DL&cord&Ad.o, ·a autondacle jud:id.jria !'&ri 

-A doa autos ao P~-c.nl dao J'u&Uça, ~te 

dlaapacbo fUJ\damentado, o -te Ot'areoari denúnd.&, doa;a.~ 

oot:o ~ <Lo lti.ru.a~o li"6blico para apnoaot~.ti.-la, g,; 

:z:a~ic:a.ri o ~~to CAl a ~.aao, quo só oatlo n1.o 

poderá ae:r ro=aacSa pel..a &Q't.oz'l.dado jw:b.~. 

5 4 G • Se, por qualqulllr r::t.zio, o =-Pl:'Cisent.ant.e do 

Ml.n:l.stá:r.:.o PUI:Ill.eo ~.io requarer o arqu:. va:~~ant.o ou concader 

=-u.saAo, roqul.Sl.'C.'&t'ã out..:':l.s CU.l.l.Çinc:.&& rapuQd&s 

:l.l!IPZ:esc;;:,nd.ivo:~.a ou ore:rooeri dan.Unc:J.a, arrolando t.ea~s 

a~ o lllàxl.mo de =neo. 

S S". Para orol.to da la'11%&t.ur& do auto de pr.1..d.o -. 

rla<;~ta • o:lo ot'erllc:.l.lllan.to da dt!núnc:..l.a, no qua 'tan'J• à 

mat:analidado do del:~.t.o, basuri laUCQ de c:on..t:&ca.çio l:s. 
t1*turoz.a da :~~ubst4n=•· :fi~ :por po:r:l.co otie1al ou, na 

r.alta ciost:.e, por peasoa.a l.d.õno&s -c::olhl.claa de pr.t'e:rànc.l.a 

ona-. aa qua tl.~ hab.l.l:l.taçio t.4tc:n;a.ca. 

5 6•. Qlando o l.aud.o a quo •• rot'are o pará~o 

ante:rl.o:r t'or .ubac:ri.to por pea:rl.to ot'ic:..l.al, Dio t'ica.rj; .. tao 

impeclido do pa.:rt:.c:.par da alaboraç:i.o do laudo dat'in.l.tilro. 

Art. 37. a.o.bida a donúncia, o jw.z, - v:1.n~ • 

quatro bo:ras, o:d<lna.ri a ~a;a.çio ou a c.ta.ç::io do réu.' • 

doa:.gna:rã. d.:i.a a hora para o ;a,.n~cQ:.:;a.o, ~ .. :r.a.liza:rá 

danuo doa cinco ou t:r:.nta cb.as .-.gu:~.nt.os, oont'o~ _,__,a o 

riu preso ou nl.o. re.pec:tl. va:aan:t.o. 
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briq:t"a:t"o ~o=o. S. o •• , n.i.o i!o• enCO<>~ no• 

~.ó..:~a eonatane.a doa autos, o JUl.l: orcioanari :r.u.a ~~o 

~=· -ta~. Qcm ~o cM Cl.= d..l.aa, N-..1:.0 c:aao, oa pl:'&Zoa 

=~ ·~~~ ct. :~.n't..1..1D.çici. 

Art. 38, In~ o ril.l, ou deel~ .::.vwl, .~ 

õio.l::.L.""ta vi ata .1 cW.t"eaa ~r., no pra:~".: o d-. cJ.nc:o d.:.aa, o.! a~ 

.d&911çQ.a• p~l;j.lll.].~, arrolar t.atctu:~haa aU. o ~ ct. 

·.;..:.r:u:a • .:..quo~•r &a dilio;in=•• que .nt.end.er n-aai~•••· 

;i;;Lvo=ndo ma...a ~ ua riu, o pZaz:o aeri ca. ~ • eor.r.x-á -

e:u-tbr.to. 

.Art. 3». F1.ndo o p~:z:e ~ato no &rb.'JO &nte~=. 

Jt:..l.:r. ilMd..::.a~e. ~d.iri a. ro .. pel.to ~ -Ur.1• ~l.:..m:.nar 

~ d.z.s d.l.l.:.qêne:.as J.nd.J.spon;SiVol.:!l .ao JUlçalnento d.o ::-o:~.to o 

::igsJ.qn:~o=;l.. ~:a:a um dQa trl.nt.a d...:.aa .SQqlllnt;a.s, ;aud.l.inc.:..a de 

::.n:tr.Jç:;ic <.a JUlq~rn:o, notJ.!'::.cando-:so Q riu e- a.:= ea.s~has, 

J.nt::.l!'õ:lndo-:so o .d.e.!on.sor • o Ml.nl.StÕl:'::.o i'ilbll.co, bGC!1 CQIDO 

c::.t~nu!::.eando :a :&utor.:.cl;:adlll pol.:.<::l.al o os QrqioG doa qu;r.:t.a 

C:::pen~ a rg,m,oss& d.e po~çaa ::al.nd.:a nio =nst.;L."''tO cio• •utoa. 

da 

d.e~ne.:.:a toXJ.eolóq.tea, o JUl..Z d.al:'á oportur.>.l.cl.:ado .i.s p.art.oa 

~r& apra.se~naçlo àoa quoa:Lt:oa, wn <::l.neo dl..as, a cont;:~.r do 

!.:.ll.õl.l do pra:~:o p:rOVl.s'to no art. 38, se nio houv•r matlli:z:o::.a 

~r,.,l.l.:ll.n&r, ou a c::C>ntar àa CS.e:.si.o sob~ a mat:•::~.a pr.ll.IIU.n.ar, 

ea,n~ • audl.ine.ta ~ :~.n.at::-uç;f;o • JUlqamoneo para 1J:Il doa 

qu.a:nants. • eJ.nc::C> d.l.as sequ:~.ntea, &lvonclo o laudo ser JUCts.cl.o 

a.;,a aut:os a~ .a clab da auc!J.o\:n.c::.:a.a. 

A.rt. 41, Na .auc:IJ.inc::.:a.a &I :~.natruç::lo • JulÇUI.Onto, 

apôs a :~.nqul.r:a.çlo das teat:omunhaa, sort d.ad.a a palav:-a, 

~uc:..c~a:~.~t.e. ao Kinl.atá:::l.o Públl.CO • ao &lt'e:n.aor do :41u, 

pe.:.o 'C-=PO &I v:~.nte m:.autoa ~ ead.a um, pro:roqj...,.l por IDIU.S 

dA.:, crl.t,rl.o do Jlll.Z, que, sequ.:~.d&, prc:~t'er:a.rio. a 

a;an~. 

S 1•. S. o ju:~.z n.io •• sent:.:l.r h,U)j,litada a JUlgar de 

~ato' a cau.a, ordanari que o a auto• lhe seJam co:n.c::J.u•o• 

para, n.e pr.a:r.o de e:~.nc:o cliaa, pro!e:rl.r a aent.nça. 

S 2•. O jw..:, =-e~ o dl.aposto no .art. 77 do 

CO=ll.qo hna.l e aa reqras pa.ra a auapenalo do prooeaao o::mtidaa 

noab X.., ~ a~r ·a exac:uç:io- da·~, data=nandD, 

>14 t'or o c::aao, a &UJ•1.çl.o do t"láu a trs.um.nto QU a intezn.a.çlo 

ua eabbal~to hoç.o.t&la.r ac1equado. 

Ar:. 42. o riu eondenaclo por ::.11!:-açio doa ~. 12, 

13, 14 • 13, c:.put., n.lo poderi apelar --. =--eo.lher·•• à 

pr::..ai.o. 

A.rt. 43. O H.l.n::.atórJ.o P\:Dll.eo pod&l:t:"i l:'ttqu.orar, 001110 

~c!a pn~von~:.~. -:~ saquaa~:o QU l.r.d.J.sponl.:OJ.l:~o~o de bens, 

d..:.:t:"o:l.t:.QS o Vll.lo:t:"os, quar.ao houvor l.nd.i<::l.OS v-.tas àa 

oco::-:::-õnCJ.a das hl.p0t:.~uo prc~v:.stas nos art:.s. 15 o 53 desta IA:~.. 

i'ariqrat'Q ú:n:.co. In~ ~ õi.CUS&do, duraneo õlo 

:..nst:...-u~o. QU õi.O l.neo.l:'Cissad.o, -. :~.ncl.danto ospoi:::it'ico, provar 

:t or::.qam lie.1. ta COs :O.na, pro<:b.:.t:.os 111 dl.~l. toa rot'Grl.dQS no 

e::pu:c d.aat.lll artl.qo. 

Art. 44. O JU:I.Z dat.ortnl.n:ari, n. sentllnç:a., o c.cont'~~c:o 

d.GI l:oena da v.a~o= ..::onõm.l.c:o :aproendl.d.oa - doeor=i:n.eJ.a. d.o 

t:....,...!:~.eo l.~ie:~.t:o de e:n.torpeoe::.eea •• und.a, o pe~to doa 

:bens que o condonaCO por 1.n.!ra.çi.o do• aru. 12, 13, 14 • 1.5 

d.aat& Le1. tenha aut'er.:~.do ou :a.dqu.l.rJ.do - decorri:n.e:.a do aua 

a'Cl.v:l.d.ad.e <:r!l,!ll.l.nQaa. 

S 1• . Oa bena, va.lo:-.a, pr<:ldutoa • d.ir.l. to• d.a que 

~b eato art:.:l.qo conatitu:~.r:lo r.c:urso• do FUndo C. Pr.vançiQ, 

ReCUperaçio e COmbate às Dl:C9*• d.a -'buao ~ E"t!NCAB, eru.cLo pel& 

t,.;o. ,. .. ;.seiO, d.a ~:ii cL. <;J.ez~ d.a l.SIS6, qu-. :pod.eri VIMI.dol-lo• 

-. le;o.l~o públ.l.co. 

S 2•. Antaa do t.ri.na.:~.. to • Jul<;ado da aenta:n.ç:a, o. 
ben.-, ,pE'Odatoa • d.l.ral. to• ret'er.:~.d.oa no pariq:ra.!o antar:a.or 

t':i.carl.o. a® a cuató::b.a d.o fUIQB, qu• pocteri. ~utorl.:ta2:' MU u.o 
ou .ua &li.naç&o, •.-pn qu., haJa r;uco d. ~to ou for 

~- .u.a c;:on•.rvaçio, pr.~ o diraJ.to d.a J..l:lderu.:Q.çào, 

.. r= o c::aao de raatituiçi.o. 

Are. ·.-,3·.· i · 'et'eit:o da ccndenaç:I.Q ~r · o 

Q.atura.lizado, c::C>tlden&do ~ J.nt'~çAo ~ are... 12, 13, 14 • 

13, a n.ac:.onalid.adol brul.le:i.n.. 

~o único. o juiz, t%'an.&itada -. julqado a 

..a.'tllllça ~tQ:rl.a, ot'ic.ari ao Ki.ru.atro da Juatiça para o 

c:::anoal~to da eonoeado da natural.izaçào. 

Art. 46. t p.&J~•lvol elo expul.sio, 

loqJ.!I~aç:lo oapoei.!ic:a, o -t.ranqe.:.rQ quo c:ca.tor czol.lM& 

dot'.:.:ud.ea nos a.rts. 12, 13, l4 e lS d.aat:t. t.e.1, doado qua 

cumpr.:l.da a condenaç:l.o :~.mpoat.a, !!alvo .111• o intarosse nae:.Qnal 

r.~ndar sua o.xpul.sio l.IIIQCi.l.at;.a.. 

Art. 4;, O JUl.Z pod.erõi. au.spon<:.r a. ex.ecuçio da pon.a 

reatrl.'Cl.v.a da d.l.rca-:~.to, apl.l.c:ada ao uauir:~.o, na for=a do art. 

17 desta I.e.:l., d.aacle que: 

I - <:U:~~~pr.:~..do IIIILl.& ele l.llll quarto da pena., o uauir.;.o:~, 

~>•••• periado, Mo t.aa.ha l.nco=J.cio - qu.alquer das condubs 

pr.v:~.at:&a nesta Lei: 

II ~ CIJIIIPr:~.do, &&'Cl.st'atorl.amen-e.., 

exiqi:n.cb.a i.mpoataa pelo JUl.Z como dsico~rW1e:.a da eondenaç:io; 

U:I - n.io tanba sido ~~ pela pri.tl.<::a de cri.m. 

.A.rt.- 48 - ~q h.l.póteae dsi c:r1llle ~·to no art. 17, 

ao ot'e.nc:er a de:n.ú:ne:.a, o Min.:~.a~rio Plll::tlico poderi. requ.rw· a 

auapen.aio do prooaaao pela pn.zo de d<:l.:~.• a quatro a.ElO&, de..:le 

que a ac::u.ado, ao ae:r ~nterz:cgado, · lllll.nl.feate propóa,:~..tQ da 

~•u.r tratalllento QU de n.io --.... •• utill.zar de· aubati.naa 

eatorpec.n~, nio -teja &eJido pr=eaaado ou nio 'tanha al.Cio 

oond···t por autrcl crl.IM, ~eae.a, no qu• oou.bllr, o. ~· 
~aitos previ•toa no art. 77 do C6dl.g:o Peaal. 

5 l.•. Ma lu.pó~ae prwv:~.ata no c;3.pUt: cbut:s~ art:Lqo, a 

o.t' ... ~ _,nt-tar-ae a =-ape.to, c:U.zead.a •• QQftQ~:~zd& 

00111 o p.d1.do ct. aua.penda •. 

S 2•. .. o riu, ao ..r :~.nterroqado, .ru.:reatar 

propósito de =-lizar =aea-nto ou da nio Jllal.• utilizar 

aub&tln.cia ent:orpecante, a det'_. pod.eri. ~ • ·~ 
do ~a.o, ..ado a r.spe.1to ouv;~.dD a l-U.zu.at6rl.o IXIblioo. 

.~· 
suspena~o do proc:.a•o, f J 

prõ~l.a ;~,t.ldiine:.a o râu asa=ri o comproau.a.o a. se 'tratar QU 

de ni.o re.1t.erar o uao de sW:.at:i;ne:~..a antarpecente, sendo 

a.:±v•rtl.do oie que, em caso de n.io nonn.r o ccmprollliaso, o fe;o.to 

p~ato no art. 40. O juiz. pod.eri ea:pttd.t'icar' outra& 

cond.;.ç:Qes • :lledidaa eciuca'Cl.v.as a que t'.ic:am aul:lard:in.:adaa a 

auape:n.aiQ, d.eacie qu• adequada& ao !ato • a &l.tuaç;ia .-.aoaJ. do 

~-ado. 

Art. 49. As eond.iç6cu: • a• m.ed.idas eciucatl.va.a 

aplic:ad.a• por !orr;::a da ~ssJ.o QU da suapenaio do prooesao 

pocledo aer :r.v:~.ata• Jud.l.c..1.õll.moante, a qualquer e.mpo, !Md.l.ante 

p«Udo oupr:51•ao dei ~ente, seu det'enaor, ou do M:t.zu.aúno 

Públl.CO. 
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Art. 50. ~••rva.da• a aoberaiU& nad.on.l, & ~ 

~i~: • o& borul c:a.:~a, o Gov.n:r.o ara..:~.l.iro, Clbll~ 

u di~i.çóou c!a conv.nçl.o àaa Na~• oniclaa d.- 15168 ~tra o 

tri.rico il1cito de -=~ta.a de IIUbi!Uz:ld.

:pa:~.eo~caa, prs.~t.ari c:ooper.aç:;lo a outro paj.a, - ~. 

~ aolic::;.Udo ~: 

I. ,.. ~ç:io de ~·; 

II • u:u. da ob)etoa • l~~; 

III - in.to~ç:io aobre ~·•oa• • c:oia&ll; 

rv - ~ença t.Pporir.:.a ~ ~aaoa pZ'aaa, o:uj

ciae.l~a ~ :.1..-v&n=a para a d.c::.~ d.- usa cauaa; 

V - rac:.ab:.C\Qnto ~ t:lil:st:Qnn.:.nhaa: 

VI - outra.o t'orm&.~~ de a.s:u.:stenel.a P'Gir.lll."::l.d.:I.S pela 

l.Qq:.slaç.io G.T. v:t.gor. 

5 ::... . A .soll.<:l.Uçio. de qtJO t:nLQ e.StQ art1go s•ri 

d..:.rl.Ç1l.d.ll <110 !il.n.l.::IÜt'l.O cb. Ju#t.l.ça, que a ~t:eri, ~ 

l".Oer:~ss.iLr.o, .iL aç;xoec:;..liçi.õ do QrqS.c ;ludl.e.l..iLl:'l.o OOII!patgnt• ~ra 

O..e:..:U.r a s•u rQa()Cil.to, ou a or.u;arrl.l.:1oharli. à a~.:torl.d.õl.d.CI capaz: c;!a 

.aotar.d.U-la. 

II -o ebJOI:o O O l:IO't.l.VO dz sol.!.el.b~o; 

III - a CW..c.r::r.ç:io slJID.:Íio.t".I..:L do pro~to ... =ag 

:10 pai:t aol1e:.tant.o; 

IV - ••~eit'ic::aç:lo da •••:.stüne:a.a soll.Cl.~; 

V - a docmaoant&çio i~:~penailvel ao ••elare~to 

::1.& soll.el.t.ll.ç:io, qu.&lldo t'or o eaao. 

.A.rt. 5l. Pan a oonaoc:uç:lo d.o• !i~::t• fixado• n-u 
:t-..:1., dov. se.!:' l!l&nUo::lo • in.tl. t:uid.CI um s:.~~ ~ ocmun.:~.c::::açõ.a 

çto ~ !ac::.:~.ll.tar um l.ntare:imb.l.o ripJ.do • s~l:'CI de l.~Q~ 

aobr. o tl:â.n.eo d.- .n.to~t.• • ~- ;a!:~.,ns OCIII. óro;J,oa 

~ de ouuoa pai•••· 

"CAPf'roLO VU 

DISPOSIÇÔl:S FINAIS 

N..·.:. 52. Tocto. os .n.to~c.· • ~ arirul 

·;;n.:Ol:::~..,. :...;..;;. in~.raç:6es pl:"ev...St&• ~ta :t..• dev.rto ..r 

q.:;:Q.!õt."ld:.Õ!',,:, l:"'t<,S&lvado O dJ.•pgsto no S 2• doS~ ;artqo# J:a.l 

..:c..~~ doasr.:.·;:::.~es p•la auto:l:':.dadoa ·PQll.eJ.al. m.d.l.ant"' autorl.%&çi.o 

:~e.:~.al, :'la ;:resonça <:lo :r:apro:~~oant;.nr.o do MJ.n.:~..sr.4r::.o p\tkll.:~.eo, 

a:~s::..st.::.do po:r :;>oa:tito da a.:raa. 

OOCIJ:Il!olaDI:..lL-.se 

a.n.cax&d.o ao• ::~.utos <:!o ::.nquÕ:I:'l.t.o pol::.c:J.::~ol, ou. sa for o c.Jt..SO, da 

:a.çio :pGn.al. 

S 2•. Para COIÇ.I:'CI~ :a. nat.o.rJ.&l.:.c!.ade da ::.n:!raç.io, a 

aut.o=::.dada pclie.J.al deveri ~~~.&ntcu: .sob su.a quarc!.a, .at.i o 

~l.t.o - JUlgada, quant.J.dadoa su!J.Cl.Ont.o · da :11ub11UnCl.~ 

cmto~toa ou dro9':a &!J.Jll, doV:~o~ne.. caspoe.:~.:!:~.cada no t.o= 

p~vl.llto r,o pariq~.ro &nt.•r•or. 

A.rr.. 53. Noa e:aao• de crl.I!IOI• prev:.at.os :...st.:a. La:~., a• 

S 1•. O• la~ ••rio oon:!~=onac!.oa do manai~ a 

~z:' qual.qger ~o t'raUI:lulentQ ~ planU.. ou 

•ul::lat.inCl.aa. c.da laer. "" numo.~ • levará aobre .lfl 

~ag:-. ou aobr. U!ll& e~qg•ta nel.a :~onteqrada a ciala.;ri.ç:io c:la.:l 

planta a • •ubati.ru:l.a• que oenc.:l:':-a, <XICII :I.Dd.icaç:io da sua 

natu.raza • pa.o, 1:1-. CCJaiO, .. t'or o e:a•o, do nÚIDII.ro ct. 

..c.J.~ -. cru- - cl1.taa planta• ou .ubatãnci.&a eat.lc 

o:mt1a.. 

lav:ará autc 

c:Uew:1ata%1ciado da ap~. -peç..t'icando a data, o 1~ 111 

... d.~tln~ da apre~ando, dd~ - ~~ 111 

aubad.nc=..a.a· ;ap;w ud••, •"O' •.u pa~ • ·o a:w::io 4.- 'paaaq. 

llt::.l..iz.do, b.a =--o, •• t'or o ~. o.- t:eatea .r.~ • oa 
~ ~ultacloa. zncu.can., &J.acla, o n~ ~ tac:.a 

~izadoa, otld.- o• obJ•tQ• I..ac:radoa ,!icario dapoai b.doa, aU• 

• out.%aa ano~ CQQa~deradaa: n.egea~. O auto • 011 

l:ac::"aa s•rio u••:t&dos ;por todas aa pea:aoa.1 que ~rt.::.Cl.~r.&m 

-da sua con~ac:çlo. 

A.rt. 54. Par.a coçrovar a ma.t.orl.al::.dada ela :~.n:!raçio, 

a aut.o=:l.d.a.àe poJ.:~oeJ.al dctv.ri :~~ant.car .sob sua guarda amo•~• llllll 

qú:;ant.l..dac1CI su.t':l.eJ.ont.CI para aaa<lqll.r:ar a prova • ;a l.dant.l..:!icaç;f,o 

d&a plant.La a s..WstinCl.&..l apr-nd.J.d:as, nos t.-:moa d.eat:ao lAJ. • 

- oon!o:~:m:~.c1:ada e=. o• p&d,;c'õas .:.n~Cl.on&l.• • . ,. 
:art.::.qo serão rocolh:.daa na prcasenç:a elo .acu.AC!o, ou, •• •••o 

nl.o ~or- pos•i vol, eom o t.ostGII!Unho da d.uaa peasoaa. 

S 2•. o exãme daa ll!IIO&t.n.ll .re:!er:~odas n••~ art.:~.qo 

••ri r-li::ado .:..!Md.l.abeent:e apõa ;a ap.re.n.1:lo, a. !l.ta doe ev~ur 

:l:'~aco• d.e aJ. te~ç;lo ~is.:~.,.. ou qul.ml.ea , 

S J•. Cada u.ostra seri pl:'Cie.g::~.d.a mecl.i&Dte lacre, AM 

~~• d.a na~~ • c1o pe.o do seu c:onteúcio -no ~t.acbt.• 
acrCr. & -.bal.J.~JÇo~Z~ ou sobr-e .a •u..qucata J.n~racla ao lacr•, 

Retl.radQ o lacr. por qu&lquer IIIOt.l.VO, o.~ -.lo• :1eri.o 

r.eon.tl.tuictoa • aeri la'Vr'&do .J.~t.o on&t •• :1.nd.ic:ari o nú:laero 

da• araoatraa reeolh:~.daa, ;a natur•za • o pe.t;o daa plan'tll..ll- • cta• 

.ubaUne1- o:mt.J.da.a - eada I.IIU, ~ OCDO ... .IIIOd.it'icaçOea 

~ no. lacra. d.e 0:1:':.~. 

___ ~ !~:___~-~ r.1"•n~a no pariqn.to &nterl.Or ·~ 

-a:i.Dadaa por todas ... pa••oaa que p&rt.:l.=~ ou -•~aura. 
la open.çõe:a. 

~. :5!5. Salvo no caso de a COMervaç:io daa planta.a 

•- ciac auba~ ç~.a.; --.oe:r &D:aoluc.a..n~ .J.nd.iapan'.láv.l. 

ao ~a-.o, a autoJ:'l.à&cl.e Jud.l.eJ.al doec.=nari, logo apóa a 

~ ou o reco.J.h.J.I:rlento doe :amoatn.a, sua d.eae=..J.ç:io na 

:to~ d.o a.J:t. 52. ~..,.:1 

Art.. 56 • .t•ta t..i ena& - v:t~ na data L1aua 
PQbl.iC!a~ • 

.Art. -57. Revoo;~-s• õ:~.• c;l.::..spo••<;Oa• cw cont.rir:~oo, 

•spae.J.al.mento as da t.Gl. 15.366, de 2l do outubro de 1~715. 

PROJETO ORIGINAL 

PROJErO DE LEI N1 1.1'73, DE .U!It 
(DoS..IIIIo&~ 

Ci11::0Õo 'Ob~ & prtiV:IIIICiO, O Tr:lt&IIIIIJl.1;0, a !i•c:&l.iz:•cio, 
o c:on1::-o"'e e a r-epressio Cio ·u•.l:!ic:o il:l:eito • CIO uao i!!, 

deviCc :lt: en1:orpec:entu e ~II.S •fina III di outr•s P"E, 

v~.::oim:!....,s. 
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O C:OMCORESSO NACIONAl. decreta: 

CAI"ITtA.O I .. OAS DI~~Ç!XS lõfUI$ 

Al't.ll 

ou astnn;d:ru, co• d0111c!l1a ou sada no l"a~s. cCilaMr'r na PZ'! 
.. nçlo do tdflco iUc1to a elo \JIC indevidO 1M .wstancb entOl'• 
oacenta • d:roQal aflns. 

Pu,vuro !JriJ.co • A pn10a Ju:r1dlca qua. soUclU • 
da, nlo pusu:r, lnjusUflcaCI ... nta. a colatK!nçlo o:re't'1sta ,., .. 
ta a.tt1QO Ud l .. !il;llt!MeftU IUSDeftiOS OU Mg,idol qulhQUeZ' aua! 

Uos ou suo.,anç&n oa Url11o, 4111 lstactos, ckt Oiatrlto fadenl a. 
do~ -.n.tc!PiOI, 1:1 .. CQ-o .S. :II.IU &ut&l'QI.t1U, IMOI'II.:I oúbJJ,CU 

aochdedas da .c:onoah alsta a tund.açDea 9 sott pna da raspons'a -
bll11Moa .cs. autoridade coneeoenu.' 

A:rt.)u Para as rins da~ta lal .. rio cons1den •. 
."las sub,tlr'l(;~as '"to:roaca.,tas ou orovas anns aquelas qua assl• 
for- as,:~ac.l.tlcaoas •• lei, tratadas' ou corwenç~s lntarnacio -
naia. ~ nl.clon.c.s odo 6r;lo cc.oattlf'ltl 00 ··untst4r1o 1M s~ 
da. I..:ut~oe iii ~a.l!cla fadloral,alÃOrar no~• de contrOle · · • · 
U.ste;llf'l• .-iesPtCto dos oroGutos iil•lcoa ~~ll.ftz•w•b "' pr.,. .. 
... çao. a:.:tfa;lo. oroduC .. a tr~M~orU.cle • SUD•tlfta:1 .. "'eu!. · 
c:ent•• 1 CII'OfPI enns. 

l'ad;rero 11 - s...ra ~ aa êirCIISfttlftclas o hlf:l • 
n•. deve sn revlsta a eaoeclrlC~Io 1 .- M reran o •c8111Ut 
oaste ertlvo. • c• ••clWIIa .ou itlclwalo • .novu au~~sti"Claa " .., · 
torpece.nUI ov Clroo-!' &flrtl. 

PuliQzero :z• • lftCube " •lnladl'le Ã Sllüde. atrade 
oe nus ór;aoa aapeclaU&Hn. • • e.or.f~ cee a .. u:u • 
~• esteoelecicla pelo C....lM FHerel • IMerHC.,.tn. ~ 
lnstruç~~ 1M car,t.er 91Jal Mtlra lll'Diü; ... l181t11Cieo fl10aU.
.z,;lo • ccn:'tzole da' ·~-.. de C...:rcle • de uu de ..,.,ta..::Sa 
.•ntorpacant• ou drooa ars.. w de ...-clal.l ...... hraectuUol ..
a COI'It•nr.•. PGdando a r.sa.uateiO • o CGfttnle Mr• del...-.. 
a Or9los conglneraa dlll C.t«<M • cM DSsti'Sta '*'!'Ul . 

.trt.31 .. O Sbt ... ltlclont~l .t ft-....çloo 1-lanUr•· 
;lo. ConU'!)b • Reor .. ale ae [fttarMC..,tes. 4 constlt~o~lckl oalo 
conJunto o. lk;aoa • lnUdNaa .;.. •xen•. nos ... !toa federal. 
astadU&J. • -.,rt1c1Pdr 11 aUddadel * •r...-.;10. tiKaur~ • 
c::ontrol_. • rfllrasalo dO tr4rlcO 1Udte 1 cio UM ll'lldh:llliO di ...._ 
torpecltf'ltll a 4rotll af'lfl1 0 .._ C.O 11 cMI ~ ............ 

Gefttas.fiOI Ua1tas de wa.• atr18utç ..... 

~"•rfgAto únlc. .. o Siat- 11ee1ana1 .. ,nw~ . 
'liceUncla • ...,,., ... • lfttoQIC1Ift~" f ~-- • teaeel
!r't«. ••uuturldo DOI" ~~~ec:nq 'ile "'*r bacluU~"~ 

Art.41 - too COI'Is•lho l'edltt:tl de Ef'ltorgec:c:.,tc:~. Or;lo 
~:entr•l CIO Slsta•e Haci.Gn~:l Ge Pre ... •ru;so, 1'1aca.Uraça.o, co.,tro-
1• 1t Jtiorasslo c!• Entoroec ..... tas. c:onst1t~o~J:do e orgal'll.Uoo 'li 

eOI'Itor•tded• da 1111, lneuat11t progor a poUt1c• nacional o:e ~n·.~:-r 
pecentes e drovas 1flfll. -

Art.:n • t: rseuJ.taO:G • unllo celc:onr :;;~.;:. . ._!~~ 
c:oe os Est1Cio,s 1 -.,..,le1o1oa, vts•ndo • or•ve.,;lo,' o trsa•en~,o 
• fbcallzaçlo, o COI'tl'ol• e a r•oresslo do tr,r1c:o 1Hc~::. ;.:. 
uso lfld•vldO de drogas. 

l"lz-t(lrafo Oft1co • !"ode• os Estados e •un1do1cs, 
para 01 flC\1 cls'Ste az-tlgo • o.n 1tua;to nos 11•1tn Cl1t suas tes
IMCth·ll jreu e ~thles. COIIItltulr • organizar, ns conro:
•11MCW ela ld, ConHlMs M lfltoroacentu. 

Art,,• • Is autor141das &an1Ur1as. J~o~d1c:Ur1 

n, NUcldl 1 slt*'«<etirlll ctaw• OI'Q&fiUU e •ant•r utatbtJ.
cn, r-t1stros 1 0..11 lflfor••• lMrentes tis rasoeetlvu •U.,.l
csaocs. rels'ClCW\1411 c• • Drhllft;IO, a risc:dlra;lo. o controle • 
a ri-oressiO o. QUI trltl asts 1•1. ra .. ttlndo anual••nt•, ao Cons!. 

1Nr l'ldanl oa !."ta~t .. , os 41dos. Ob .. rv.-ç-4es • suoasto.s 
eftt....Udas .,.rt~tes • su. uUcecto. ti-~ • dabQtlçSo 4Q 
ralatllrlo """"'1 ••na .. 1r014 lnternaclan.l da' controle di Ento.r 
l)leefltll. 

Art. "] Ao Conselho F'lderel aa t:nto~gaeenus • 
h avtol'ldaón Jvdldbl 1 • sO •snlstlirto PúbUco é rac::ulUdo , 
'NIIItH .,, efttenctldo ...ctsdtl•• a lnclepenclent .. ente ele 1.,st~ura
ÇIO • N'OCH'-'10 ,.,.1 ""'••tl~&tdírio ou judtchl, req1.1lsltar 
b, .,,., ...... 111'111tU1M eu fiiCill a zelllz'açla c11 1ntt~a;lo •• 

eeone .. '"*"tl&alt • ce.rcla.ta, nh~Mleci-.ntos hosDltela 
ns. 1M .. ..,.~. ... * M'lalno. ou contAria••• asai• c.-o os sarv1 -
~· •scn • tar.clutlcoa.,. ozoeludz•, venoez .. , eo-orar ... 
~suas,_ eu. tor.._.r .. -..,&IIM:1a •totoecent• • drota• •ttna. 

h~afo Pri .. sn .. A lfllstltult;lo ou •utortGadc 
UQuldt...-te MCie Ges.l.tft~Z "'"""tlflt& ou tblco .. HC1•l1n .. 
Clll .aa as;i,ur li l.A..-.;11 Cl& ..- trlta as~· adl;o, ou. se for 

• one. c-..ncer, ...... a-u. • lUa r••lU.Cio. ..-~1 
Padpefa 2t .... UM de fa.llftcla ou cM 1~191'

c .. •11111 .. -.ruas MI .. taOelecS....tos ntarlllol nest.e. aii't! 
go, ou • .U•n eutn ·• .,. u.tatu ~tanclu ent::anteant•• 
e dl'•• atbll, ., ...-cltUtiMH faNICiutlcas QUe •• contet~~tM , 
1rlcUIIM • ,Jubo Mnrtte a ..-.& ~.-su • nsoect.lwo orocedlean .. 
to,·,,....,_l' I UI&Cllll 1-.:n;Je .. IUU .I.Mtal~, OrGeftlftdcl • 
autorlâiM Mft1túla • lei '"iFadl 1 urget~te acto;lo dll -.cllCJas 
necesúrlaa ao z~1Mfllto. • dlle4slto. dls IUbatlflclas entoro• .. 
antas. di'OCIU aflita ou ftPICIIlldl.diiS faraaclut.lcas arreceCJadas. 

~lltzafe li • ol ...,. • ... sta Dlii>Uea ele as~cl 
au .... '•neclutlOe n,..._ ,.._ ur rnUzlda cO. • Drasen;; 
.. ~llft1e .. IUtUS ... llllltUia atvanU q Urec:ICSI;IG. 

Per""'' .at .. Da Uclbt;IO, • Mate o4Dl1cs 
16 .... Nrtld•r MNM flaln .., Ju't!di.ca r-.ulareant• ND111ta 
• N Uaa ~~SMC!rlu 4UI ct~~~tnn, Mt.ec~t •• o uso Uct: 
q M tubilltOII eu: """" .,. ~ ana.iar~ ·.' 

CAPlTÚl-CI U 

OA PAEVENÇ%10 E 00 TAAT4Mt:HTO 

SECAO ! .. OA PREVENÇ'AO 

Art.8D • 1nc:u•O• •os Conselhos de fntol'l)ae•ntes 
dlfunelh, oor tooo, os eelo'll di' co...,nie•çao. as •eaJ.o.s toaecras 
a•n a Dnvençlo Cio ullir1co 1Uctto • do uao 1nd•vlco de ~UOIU!!, 
elas entoraecontos e ClrOV•s afins. 

Psd;nro Onico • as .. otclas da QU• trata este 
uU;o I)CICI•rlo ser •r•Uv•clls, tUICie gar pessoss. •n~e.iclades CMi
tiUc:as ou ortvaoss, Cl•vlda••,..t• autortraa•s oeloa Cons•lhoa 
vlsan.q__o •sc::l•rect .. nto aotlre os •teltoa • conseQutnc;lea ao uso 
lndlltvielo 4e GI'OQaa, 
· Art:, •• sao gro1b.LOos, .. tOdo o t•rrltórlO· ~1,! 

n.al,' c: l)lanuo. a culturs. I colheitl • a •xoloraçlo '" oenláalo 
l•g•l, de todas as olsflt•s Clss quais posa .. ser aatraiclas 141bstln
c1as entor~:~•c.,.t••• 1nc.lu!Gss "• Usta; .. dos dzglas lia Ntn1stllr1o 
di S•üel•. I 

Per.6Qnro ·t• • As plantas da Ql.l• trata eit• aittgo 
Gev• ur Clestruiclas palas autar1c1aoes.. DOUclaU " segula•' l' lUa 
loca11ra;1o e as Pl'ov1dtncias incU.Ç!ansjveh ti nspacUv• aoci..en
ta;lo. CArt.Sl • .,_rigrafGsl. 

Par.t;r~ro 2• • A •rrsdicaçlo dai Plsntas oe Ql.la 
tnt•· este sruoo f,ar.sa-lli a• aooo nao orejuA1c1e1 ao ecosslste .. 
... la.v..,Cia-sa .. c:onu a or•servsç:lo oel'lfUc:a das asolclas • ·ao· 
.. 1o Mtllsnu. 

Parli9faro :J• .. Aa tarr11 " que f'one cultlvac~~s 
tsh oloe,.tas sarlo .... 111aflta orocltd111eftto ldiiQNCIQ, •zoz~rl~ ... 
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cantoraÚSade co- a dlSDoato no art.õi:U •caout• da Const1tuiçlo. F.!f• 
óer&i, reauhaGa a taoa f'4 do p~p.rbt,rio qua nlo aataja na ala, 

posse dlnt•. 

Art. 10 • Para ex~ra:Lr. produdt, raor:Lcar, ttMI! 
ro~r, oreoarar, poat.uil', -.ntv . .-. de06alto, :Poottar, axDOI'tu, 
rettaDOrtat, r ... ta.r, tr•nsi)Ortar, ezpor, ore:r.c:el', ,.nditt,CG4P:rUo 

trocat, ceder ..u adQU:Lril', o-ra qual«f,Mt na, Mat.lnc:la• entor•.,
cantes. ou dZ'O'iJU aflns, ou ;ttoóu~ ~1co óuUn~~do iii MM P~f! 
çao, 1 .f.tld1scens,vel,11cença da autod~a aan1tú1a lncu-Gicla ~ 
·c~~~d·l:la, otaaenaota •• óMI!l;i ·.~i9laol•• liiPi: 

Pi.i-6Q:raf'o llniêo :, r·dtapenUda dll· adglncla •PUd! 
ta ~su utloo: 

I· a aq..d.s.&vle IMI -.d:la.-eftto• ..ts.,.u 1K'ncrlçl0 
-.édlc-8, .6e .coroo C~· os.~Kd,tf!ii lepla a ntul-"tarn: · 

u .. a wliftdll de p:rOduto IIID&lco • pequ~~n• 'Q&M.nu.-.. 
cst "fte<:na4r1a l CIO"MCUCio • t1na1.1ci.d. Uclta. 

azc:. n '! ... Os dl:Uo-nt" • .. t..,.l~t-ento w. efld ... 
1'10 ou Msp1U1U, ou ._..U.dade soc.JaL;.cultunl, tecte•Uwa, espa,t 
Uw• au b~~tteticteRC•·· ....... MOte, .. a:rlltftt-cla . tfc:nlca cto... eon--· 
lhos n lntonteeentu, ., Oe outn Oq:la ciO Slst ... .-cs.onal de he
vetlçlo, nsc•Uzaç&o· • ._raslci de i:nto~, ao quel contftt~ 
nsa lhlbu1ÇI01 tod111 a• Md1du nlen"l'las' IIII DHnftÇSo 00 tdtl• 
co Ulcito • elo uao liiiOnldo de' IUDst.lnclltS llfttor;.cafttas • dtGP.I 
af1QS.,. no ndnto Ge w.. athldiu•. , 

Art.12 NOI D:l'OQI' ... I dOI CI.II'IOI de fOI'aeçlo dít 

protenor .. ..,.. ser S.nclu1doa -.1~t.os :ret.r.,.tas a sYDatlncl.-
n ef'to:r;.ecentes • drogaa et1ns, oara que DOI•• w.Z' 

cc- a l-.,r.,.cinctbel clett~1fic1Mde. 

P.r6gl'afo dnico - Mos pf09r-..• de clhctDUftlls de-
'r•• tt. e16nc1lls ,...tura:Ls, :LntiQ:tar\tes CIOS curr!culo• dOS cursos de 
gr:L .. :Lro • segunoo ;r~~~~o~, :Lnclulr-sa-&o, ofllritpltori...,ta, pontos que 

oojat1w" • p:rrtlftÇio, o escla:rect.nto oa natwz;au a ooa ataitos 
d .. ll.lllsti<~:La• lflto:rMC"e"t'aa t clrops arlna • elos •todos uuuaa -
oos para a :Lnduçlo • ~la. 

S(ÇII.O li . 00 TRATAMENTO 

Art.. ll • O aepenoe<~te de su!)sU.<~e1a'S e<~toroecentes 

• Clrcga, ,.rins rlea "S.ujeito a.s ••alO,.$ crev:Lstn n~ste Clt!Ítulo 
S.çlo. 

CAPlTULQ III 

DOS CJI:ll€5 , E DAS Jl'f"!A~ 

.Ari.1' ... I~~partu ou IXPOI't~r. r ... ter, or~a -
rar, DS:Odu:d:r, fal:lrlcar, aGQul~lr, 'WilftGel', expor • wef\da ou· ota:ta 
'c!'~• •l!'dl ~ _;zat11lt~ta, ta:r .. dect6s1t~. transportar • tra : 
ze~ .c:9"&!90r Qllai:dar. Praac~êwar, li-in1stiazo GU antraoar, cta qual
qu~r ro~ .. a con._, ;iub~uncia et.ta:rp~_,t. Õu caro; .. artns 

s·~. ~~o.rizaciO ou • d~Mt:o:r~ c a.~ dateralft41~1o l~al 011 :regula-
Mnta:r. 

P-. - rec:lutiiD.$,sltls a quinze. anos. e oa;U.a'nto' da. cea a traz~ 
tos a usQftta dla~_.,J.u,~ ' · · · 

, 1.•. ~t~ ... ~xoor:ta, r~ta, · Drodui:, tattrlct 
'WtncM, ....,ae • wancla ou ofal'aca,. to:r~ .inde QUa ;ratu:Lt.-.,te, 
t• • claPUsto, 'tr&IISMI'ta, 'tnz ·1:011s:Lgo- au '(ll.la:r.da .. tá:rla- o:r1-
"' .sn~ GU D~OclutG qy.tldca: cluU.Ndo • Drepa:raçlo aa suos.Un .. 
c~a. t~ntol',.:ent. • d:roga& .arltls..- ou .- onsa o-ra assa t1a .. :r 
~~- . . . . . 

u ... •-1a, cultha ou: faz a colheLn da olantas 
O'I'IU,..qs l ~111'-clo da subatlftc:1a entol'IMC.nta a dro;n atlns 

llstuaa Nlos ~· c~tentas do M!nhWrlo ela s&ü4. •• 

PadQnfo 2t .- Mal .... ,, ~s ltlco'rrlli, al.nclll,qi:IUII': 

I .. _lNiu&,· lMtlQa • ., auJ:illa :a.~..-. a uu:- suanan ... 

ela •totMCent• a ·uovu afina. 

Il ... ut1Uz:a lOCfl da._. t• a N:ODr!edade, DOS .. 
.-s.nlatraç..,, .-rd& ou dQUMcla, ou consente qua · ctutr.. dela 
.. uUUza, a11$ .,.. v:nt:utl~ta,lll!ID tdtlco 111clt9 da IUbs• 
tlnc1a entonwcanta a -a af'l.M·. 

lll• '.cnlea. U. - 01114SltGI OU weMa .lnci&Wld ...... tl •o 
solYifttas 1"'1anc.ea s.naal'iantH ou o:roelutos oua os cont....., .. • M4! 
c..antos eontrolaGGs oa:lo OI'QIO COIIDittnta GO M:Ln:Lstf:rio da Saúca. 

:a:v- cantr.lbui. 'oa MtCNar rOna oan ·sncanunr ou 

41f....U.:r • uM lnclaw:Lclo ou o ~dt1C! 1Ucito_a'a's~~st~la entoroa
eent.a ou 41'00&a .r ln.s. 

Art.l7 • J"Uir:Lea:r, ,.CIQu1r1r., vano•r,.LIIOorta:r, e.o: 
portar, tr,.,..li'POrt:ar, forneca:r a1n0a QUe oratult ... nt•, oossulr ou 
ouatdar •aQU1ft1s•o. aoarelho, i,..suu•a,..to ou Qualqyer oi)Jto Oesl:l<~!, 
oo l rsor~eaçlo. ort tnçlo ou tra•aL'or•açao de substl,..cia antore~•

Att. lllo - As reCie'S Oo'S serviços Cle ~aúde aos Est,. - ee,..t• 0<.1 aroga ~tL•, se• ~utori.z:sçlo ou •• o.sacoroo co- oetar•lno-
o~s. oo D1su1to Feoeral • Oos Muft:Leiol.os aeve• contar c:o• g:fogra•,.s çlo legal ou nout..•a,..tar. 
esp•elfleos sa trata•ento de OeD~dentes de 'Suostlncl~s entorpecen • 
tas • arog.ts artns, ;a. au• e'lõta lei se retere. 

Art. 15 
Pltdar " obri;atórlo Quanao o QUadro cl!n1co do oooendente ou a na
t~.~ra.za da s~.ras aanlfestaçO•s ps1eog:atolóo1c:a'lõ o ex1;1r. 

P~.z,;rato llt - V•rUl.caoa a oe'Snaeassioao• oa tnte:. 
naçlo. '"'~t•r-••·' o oao•ndente a trata .. nto •• reo1•• ,.•Oulator1-
al, coa nslst•nc:La •'dlc• • do sar'Wiço sociaL 

Par,o;nro .t• - Os estatlelac:iaantos 1\osgitalares, 
E?ú.bUcçs ou oatt:Lculares, qu• ncao•r•• d•oandantes 0'"'1'1 trat ... !l 
to, oav .. encplnhar ao Con?alho F•O.ral o. E:ntoro•eantes, at' o 
dh 10 aa cada ••s. ~· astatlst:Lco oos casos atendidos no ••s 
anterior, coa a 1nd1caçlo CIO c6o1go da do•nça, sagundo a elas-
dflcaçlo aorowaoa oala O:roan:L.z:açao tcund1al da Sa~oa, v•daCia 
.. t:!ÇIO ao 1'\GM 00 gac:Lanta. 

• 

Pari'o;rafo li - No cuo aa lnternaçlo ou trata•an 
to 1110ulstor1al oor Orls•• Jud~c'tal, ceva se:r feita 1 c041U!'icaçl; 
.. nsal sobre o estado oo oac:Lante 10 j11l:o c~atente, (lul dar' 
~1~1Ã ~ Mlll1Sti:r1o PúbUco. 

Pena .. sais a Clulnze at~os de reeluslo • oaos••nto. da 10Q (ce•) 
'400 (trezantos • sassents) dlas-aulta. 

Art. IS - Associare•- se duas ou •ais oassoss para o 
tla aa pnttcar, nltaraoaaenta ou nlo,·qua.LCIII•:r dos crl .. s prawis
tos nesta L.d, axeato o c:r1 .. prav1sto no. art1QO :z:t. 

P•n• • nh a o•z V\01 oa r•Clll&lo • ~a~ ... nto cl,e .:taa, (OUZafllto=-) & 

]f0 (tra:r.entas a seuanta) o1as-aulta. 

Art. 11 - Aoqulr1r. recatll•r ~ oc111t.a't • b .. ou wa .. 
lo~ sao:Ld-nta oroven1anta da tdtlco Utc:Lto H Sllbstlftcla antoS'~ 
pac:•nte ou orava at1•. 10e• co-o transroraá .. lo. a1s•1-.lar su.·o~1 
ge•. oest1no, Cl:r'OOr1•4ada ou trans~arlnc1• • 

Pens'- sais 1.' qu:Lnn anos da r.cius&o •.D&g~~MntO de 1QQ (c-) · a 
:UO Ct:rezantu a snslfl.ta) Olas...,lta. 

Par~:raro ,, .. Nas ...... Pat~as incorra ..... ln•Uoa. 
!ntlu.l, ou da qual(lllar toraa conco:rr• para QUI tarce1s:o da boa

ti soquln, ncatlls o~o~ oculta' b- ou 'WatOr orowanltnta de tr'rt
co 1Uc1tGI o-a sutlstlnc:la ent-"r~acant~ •. GrQ9a atlll. · 
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PUt~l'ltO 2111 • ACQu.I.I'.I.Z' OU rec:eoer tiH Dl'OV"illftt. .. fe 

trinco U!c:1to de dro;a, qua, Dila o.ao:rooo:r;lo .,.tu' o .alar 
• o DZ'&ç:o, ou gda c:and1;1o era oaaao. 'QI.Ia o oruac•, ~ dha 
pusuair obtido DOZ' u:í• Mio ·Cr:l&lnoaa. 

,.."~~ ... detençiO, H dols a Hill ti'O&, a ~to de 54 Ccifl ... 
quente) a• 100 <c•) dlu...,lta. 

·.art.20 ... ftrucrawu' ou a1ftbtiu, culDOa~te·; 'o-!. 
dlco, o.nthU, taraaclut1co ou grot1as10ft&l 1141 enra:rNo",'sub!. 
ttftc1a tlnto:r;Ktlnte ou droga atia, ... dOsa'nl~Mftt ..... te" •lar 
qua a n~~caad:rla, ou ... tHucordo c• diitareln-c;IO' 1-t-1' ou :re .. 

· gul ... ntar, 

a:rt.z' ... 111101 ç .. oa de z.nrra;IÕ aos art.lpa 'ii;"U, 
1& a 1J' Hsta L.t, o JuU poder .. fttaar de aoUcar 1 pena ou r.OU:zl-
1& .de ~ a 0011 tez;o• quMdo o~ ~gW.t. noUI::!er aflcac.•nta a;lo da 
_,...ou ~llfta PU da lntqrMo ou n&o, N001c1.., açlo oend, 

at"t.U • O~ PGr,lftfaaçJo.dO Clhpoato ~~ 
arta;, 11, 17, li a " duta L.•.t, a:~~c.ta flii,MD6teae cso ct. 25o, ·CS... 

c~r.ll' .. ,_. prl••ts•• dt Utiuade lf!tequte.t~u .. r•11í .. r~~CN-
da, ... -.., o lln.-nto concUclonal: · 

Petla ... detençlo' de seis .. ses a oob ei\Oa, e paoa-ento.• dei • :JO 
(t.zlnta) a 100 <c•) cSln..-ulta. · SIÇIO' I .;. 01S MJats\r:rUIS. 

Azt..21 ... Ceder. • ocasllo úniCa • pat.ul~.t••. 1!!. 
~~Uena QUantlaacla 11M aubstlnc:la 'lftto&"&Meefth au di' ... 411• a MS 
..sq d& seu estreito re'lacl~to" oai-~ J.;,.toa a cen.-1..... -

,.,.. ... detençlo da oo1s .a oltcr .anaa, " .NIIIIIIftto de '.U.ita 'dei 

100 (c .. ) a. 200 (duufthal ..u ...... lu •. 

.Ut.22 ... Adqu1:1'11', nciiiMI', ~r • .,·tr.àz;.:r c••! 
,110 ... ~ena ....,.tllltde,- pua wscr oriN'la, "W.atlnc:.iillfttaf'D!. 
cet~ta ou dr09• an•, ..... autarlaaçiO ou .. ..._.1' .. e• · •ca-
a1rt11Çio 119111 01.1 z ... ·~. 

~ - detençiO da ,. (Ub) ...... 1 , ... ) -· e .......,_, ..... 
30 <tl':l.fttlt.) • '"' ( ......... ) ~~--•. 

,,.ftjll'afO 11 .... S. I .... ta NUJ.caz I CI'S..' Dl'h'liU 
neste uUoo • ocaa1 .. llfti.ca flca ..,.U. a ""'.&:aatl'ltl't'a • 

. d1l'a1taa • o~to o. .,J.ta ornJata. 

. Padtnra 211 ... C 1Mftta dei .,. • ·...,.ta .,., hftda C!. . 
•Uda era. ptevts~• ftHh arUtil,; 111, M •Me ,_. • 1111. 
1nte1z..ante ifte:IICIIZ da antllftdU o ca:r,tal' 111ctta· di fllta ' ., 

de detaNJ.nar-n oe ec:ordll c• ..... an:tlfld:L_.ta, - tuiG • 
~la ~~"~"''• c-onncta CMI'lçla~ta. 11!pando...al•ltll tn
u.nto ..tlvlator:Lal ou autn eoequado.. 

&zt.n - v1à1u, de ~~&~~14ues- .,.., a 111011• • • ..,. 
· tnu o ut.21 duta Lel •. 

Pana - Mt~lo da sats .... e dola anos; a ~ta da :JO 

<tz1nta) .... ca bna~~nta) d:L.....,lta, sa oa.).lbo a. ~· I! 
lail'llat:rU~vas a ..- .. u ... l' aujalto a l.ftfntar. 

A:rt.·2• .,., oenas o:rav1'1taS 7iõi'iE-t1gos 16, 17. 18 " 
1' de'sta r..al •~•t~tacas oa u•.i. a clol,. ta:rços: 

t~ no caso ca :re1nc1dlnc1a; 

II· 110 caso da tr4t1co ca- o aata:rlol' ou de aau:ata:rri~ 
to :r 1al1daaa da Ld o anal; 

UI- quando, dachl e natura~•. • Dl'ecadtnc1• c;~u a cwantid!, 
de a.e suoat&nc1a anto:roec:-ta ou 01'09• art• aora.ndloa, as cl·r· 
cunstlnc1aa do hto a os an~. do aganta avidll'ICia:r•• anvo!_ 
viMftto cM o t:r6rt.co Ut:clt.o o:rganhado, r'lac1onal 01.1 internacio
nal; 

IV- QUando o aganta Uvar orsuCacso o c:r1-. o:rava1ec:ll!l 
do•S• de fUftÇ&o tiÚitllica OU 0 .. PG qlola r'IIO SIIUCSr'ldO fUr'IÇIO Oübl,! 
c.. Ms!MCMMal' •1sslo Ga 9Ua:rcs. • v1gUincia; 

v .. sa 't'llaz ou atingir -.noras a.e ca:roito &ftOS, ou De!. 
soa CIU• t~. DOI' qualQUer eauaa. 01•1nuida ou. '.s~o~D1:111da a C&D!. 
ct.eca. oa disc.ern1•nto 01.1 CS. a~o~toâatarat.n~la; 

vx ... sa Q~.~alque:r daa atol de oreoançlo, azeeuçlo ou ccn, 
~IG oConu "-• iHdliiÇO.s ou ~ 1ntar1or da astatloalc:1Mn • 
to de andno oC.I IMisoltalu. de s~• ae anUdatle ast\ldantU.. soe!, 
a.1; cult~o~nl,z~zaatha. aaporU•a 01.1 Mttan.ctenta. de local de 

t:r-lt\o colatho, cte .. t ... lact-.nto oenai 01.1 da' :raclntó .. q~o~e 
si .-.alh:- asoetlkulos ou lltlwe:rdes cM qu&1$lar n:t~o~zeza a ; .. 
rt:raj~o~h'o da lnta:rd1çlo do aata&Mlec~to cMaz~al. 

·~·2'f' · ... e· ~~~~.18eftto :ralatl't'o aos D:racealo$ DOr 
crlNt dtf1.111du nasta,al rap ..... pelo dlaDC:~sto nesta Caoit.ulo,aoU 
canoo-... :IUIIIsutu ....... ta u c11.,U1cab *' C6d~OO de PrKaaao '-ai. 

I 
A'l:t.~ • aesMlvldU as OUI'f091t1vaa do Jul.z, 'do 

Miftlstll~ta Púllollca. ctal ~&~torldaoa Dol1ctal e dO adY"P((I, na ronaa 
ela· J:llfblaçiO" • vllerl -...· s.:r• .:.fti.ldu "MO' atvl;loo oa "Vi:l'troa. 
~ .... NÇU·~ lftfanaç .. , • .,....~·-·..ua da D:rlSie 1 .. 
~1·~· • M "'-"Íte Mllolal- Nl'• .aeuz:-c-ao M cr.t.• o.n~to.t.do 
~t .... l. 

.,.i~ero· Oa1co · .. · J:'i.Uu:rllda a IIÇio .-.1, rt.c:a a 

•1Jt!h'.ta. * Jlll.:t.~~~ .. ~'stõ.Ua • ...... ~fere aata aztlgo. 

~~.2t :.. .._. ci!e!h * aa:r.ctu1~ .,_ cnMa 
dlflnldas nesta 1.i.t, • auto:~t.ctu. atlniMd. a; .-tunza ou .,.nt.lâ -
da da Mlltstlncla •I'IMIII:Ldao aa loCal .;, b cond.l.çtas • que u ~ .... 
~~~...., •.ltCII ~!'~• •• cl..,...tlftclaa de •:rl .... ._ c_, 
anMuta.• ... .,.~ .. --~_. 

SIÇIO 11 .. ~ , .. .n ... ~. 

•rt;~ "' OC,Znnáa ezlalo • tlag:ranta. a auto:rldade 
Mllct.l dela te~ ~ ... na DUM da D fteiN U Juiz~ ... 
tll'lte •. ~~~· .... c .. 1a .,_· .. ~. laVJ"Ida. ·· 

. / .-az'iillre 1& ... Pua ar.lla da la•:ratu:ra oe a.Oto ,. 
o:r1 ..... fl~t:e:,...,. tecal'ltl' • •te:rlaU..._ da c:rl•, f autlct
enta i** de COftlt~.;.le .. ftatun~ dJ .lf:IIIS~"" f~ne.ia ' ...... 
DeJ:"1to. orlclal ou, "• ralta deste, gor Pa:ssoa 1CICnea, escolft1Cia 
orareret~te•cmtc, entre as que tat~na• n&DUUaçlo tfcnlca. 

P&J:"âQnro 2• • o o•:rlto QUI suoscr•v•z o laudo a 
oue n rera:re o oer4igraro anuhor nao nc1 l&Qadldo da oaJ:"t1cipar 
da el&IIOI'&ÇIO CIO h<.~GO dat1nltlvo. 

Azt.Jl' - O 1n®4r1to oolichl <I•'"'• aatar conciulCio 
110 cruo Cle Q~o~lnOEa dias, sa o incUclaCIO ast1Y•z o:raso. e da tzln • 
t1~ czuan<lo solto. 

Pará;.:raro llrl1co - os onzoa a Q~o~a se rareza aata a."t.! 
oo ooCie• ser ,ougllcaCios oelo julz, ••clianta oat11Cio j~o~at1ricado da 
autc:rldsde oollc11111. 

Art.l2 - A autoridade gollc1al, •anc1onando eon-c:r•t.! 
. •t~ta as c1rcut~~;tlnc:1as :r•r•rlcsas l'lo azUgo n dest~ r..el, 12e't'ari 
JusU ticaz, loço ao6s a la't'l'&tura dO ato. as razl!es ctu• a la't'al' .. 
l elass1 ticaçlo legal do rato. 

Art.JJ .. Findo o o:razo eata0elac1do no artl;o Jt 

os autos da 1/\Cil.l,rlto POlicial da••• ••r :r..,.t14os a juho ..... or• 
Ju.izo Cl• r .. uzaçiiD poaterioz 4e outras d111gtnc1as dl&t1nadu a"; 
•sclancl .. "to do rato. 1nel~o~she a ·al.Gora;lo dO laUdO da u ... 
to:dcol6vico a, se nec1sdrto, cla diiOandtncia, cuJa Ull'esenta • 
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qla pode dn-s• at' o cU.a desl'iil"ado oara a.,ot.•neia lih instn.çlllg 
• j~o~lQ&Mnto. 

$[Çl0 UI - Oa instruçlo cr1a1n.t. 

Art.)4 .._ lacab1dos os autos da inQ~,~,:r1to D011c1al " 
j1.1!:ta. dava sar aberta ... bta ao Mln1stêr1o llúolieo o.ra, "O ora:~o 

da 10 {daz:l dJ.as, ol'ar.c:a:r dan..lne1a, i.nolar àu cinco tast-..
nnas, raQUar.r a~; d1U;tnciu a, sa ant .. dar clbhal, a su&!Hftalo 

dO processo no c~r:so .da 1nl'raçlo ao artigo 22 caso o r4u uj.a. or1 -
aârio. 

Parâguro ilnico • Para o ota.nc1 .. nto ~ Ó8t'IÜIICh 
suf1e1ante, no tocante ti •atarialloao. do cri .. , o la1.1d0 a qua sa 
nrera o oadgrafo 11, do .1:rti.Qo 30. 

. 
Att.)S - Aaeltlida a O.nünc:h, o Juh:, - :za tlol'al 

ordanuâ a c.Lt1çlo ou raouhlçao do r4u a O.siiJftUâ dh e hora 

oan o 1nterro;at6r1o ~· u r"aalizu' detltro dos 1:1 (quinze) cl1as 
sa;..;tntn. 

Pu4igrafo Onico • 5e .o rfu. ftlo tu- eneontndo -.os 
aflde:re;os constentes dos autos, o J~tl.t dete:r•:Lna:r4 • c1taçlo po:r 
•dltal, et• onzo a• S (c1nc:o) c11es. 

a:rt." • No 1nteno;at6~1o, SCftdO c :rW KUÀdo H 
1ntnÇIO ao Ut1QO 22, O j~o~iz tnêsagn' IIGtlra ftefttUIIl deOenclln 
e1a e, •• caso de :reaoosu pOsitiVa, sobre ~ o:roo6s1to 1M n t:r!. 
tu cof'lv~iet~t.-.nte, alh'e:rt1fldo-o pa:ra •• cOI"sequlnci&s Gil suas 
deela:raçoas, 

Pa:r6Qrato On1eo .• S. o ·r.,, aeu..cao 48 1r~otnç:lo ao 
eruoo 22', ao.tur ia' 'odtiea~ do 4ellto, ... nlo se declerar IMC»an"': 

oenu, sed 1nQ0e40 IGbre HU oroo6aito oe n1o .. ta se ut111rar 
de substll'lcia entoroecenta. 

A:rt.37 - lnte:rr~ o r'W,cu daclarade :tAel, Hr' 
.t~e:ru vht& • dates. pan, no OI'Ue Ge .5 t.C:lni;a) Olu, oferecer 
alegaçGn preUa:Lnues, artolar t.este~~ut~t~es 1t'l o q.sao de S (d,!l 

cal • n~rer 111 G11~1u ·qu• at'lta:'IÓII:r -.:ua4r1aa. "-"endo 
.. b de,~ r"'-, o orezo·sar1'· • doàro ~ eornd .. cart.6rto. 

'P'ed;teto te - S.· o *lnisUrlo Púltl1co reMreu a sua 
tNnslo do oroe:nso ., o r~. aO an 1nterr~, .. nltestOIJ or90fs1 
to de r .. lizer tret...,.to ou M nlo .. h se wt111ur c. :14.1C:Ittnc1; 
~~oriMCenJ::a, • Getesa IM')Iart u t!Mltoata:r a U'liM1te,dt'zlftOD se 
r.onncorca coa o· oedido. 

Pu,gnfo Zll • Se nlo hOuve o•Cido ao M1nl:Jtér1o ,:Oú -
bl1eo, •as o réu. ~o ser i01te:rrogad.o, •anifestou o:ropóslto ce :r••
U:~:r trlta .. nto 01.1 de nlo aats s• util't:z:a:r Cle suostlnch entoro•-
conte, a defrsa DOd•t'' cequet'ol' • susaenslo Co oroeesso, 
• :roscorlt.c ouvido o lllin1stfr1o Público. 

..... 
Att. 'a - ilr;u!Cie na defes• codvl• ••té:rh cor•U•t-

nar, orve sor •o•rt• vi~t• •o 1111n1stérlo P\Jt~Ueo, corto oro.z:o Clr 
) Ccincol ol•s. oor• ••nifest~çlo. .. 
ju1.z: coere, no cora:o Cle cinco dias, corotet'lt' aespacno saneeCior, no 
Qull drc1d1:r' • :rrl'!oelta di •attr1e orrl1•1nu, do oeCilCio Clr '1\IS -
Drf'lslo .CIO proeesso • elas CIU1Qtneiu uquerloas Pela d1teu, lnd1! 
censtvels ao J~o~lg .. rnto Cio telto, designando, aera u• oos aró:.:1_,'ll 
•o (quurotl) Cllas, audltnele ~• lnstr~o~çlo • jl.llga•ento, "ot1tlca!!_ 
do·•• o :rit.· r 11 test...,nhiS, if'lti•endo·se o Cletef'lsO:r e o lilllllst•• · 
:rio P@Uco, oe• eoao ch'IUtleando a 11.1to:r1C11Cie Pol1c1al sobra a 
necess1Ciede de r-ssa doa l&o& de ••• .. tcucteológico • os ól'glos 
ooa QI.Jil:l -Jretende a r•••••• de ·o•ç•s eirtóa nlo eonst~r~l'es oos 
lUtos. 

Par,QnfO lt • Orter•lr~.~da a SUSOeftSIO Cio Cll'OCISSO Cl,! 
lo ara.z:o do dols •nos, o :rfu as1u•iri ca-o:tM1sso oe se tratar ou 

de nlo reUe:r•r no uso dr s~o~bsUincla dr rn~orgflõrnta, senao aCiver
tldo O. Ql.lr, " caso dr rtlo honn:r o eoapr0111sso. o te.Lto ter' ••· 
9f.IJ.•onto •. oooenoo onuo ser s~.~C~Ntldo ao • .._ orav1Sto no ou,gn 
ta sovulntr. Oecorr1Cio o orr10da .de Cloh III'OS, se• dese..-orl-.n : 
to 00 COIIOr~lsso, o p:rocrsso sr:ri ••Unto. ·~..:rantr o praza da su.! 
ornsla nla conr pnscdçlcl.. 

l"a:rtoràiõ 2• • Casa llaJ• IIKUSI.dade de ...... 

dr Cleorntllncle 'to:dcol6Qlca, o J~o~lz Gari ooortunldadr b partrs 
para eons&nUÇI~ dOs qurdtos, " drteo dias, drsl~ a aud1 

o I"Cla de ln.t:ruçlo • J~o~lQaMnto oar~ 1.111 Cios 60 (sessenta~ dia; 
se91.d.ntrs, dnrn4o o la.ud~ -~e:r j""t'..~ M!,S e:utos até a o.ata de 
aud1tnc1a. ...-'l 

&:rt .ao ... ,Na ~ltraela de .lnanuçao • Juf:g~ 
~o. arrio 1nqu1r1des •• te•tnunnaa, da~-:-s• 0100111 a IHls -
vra, auceasburnte, 10o Orvlo do M1n1sttrto llú011eo e 10 ceten -
so:r do :r~. oelo t.-cao.or,:O,('t~nt~) •l~ta~ Nra ,CICia ~,~a, oror
ragbtLs Doi' •ais de'lO (i:llz) elnuto'" Qroterinclo o Jutz ........ 
QUidll, • Mftteft;&~ 

Padgrato ;e - se o Juiz nlo se sentir tlab1U
taeo • Julte:r cs. ~a ~••, ordetlad QC.Ie os· autos 1111 .. l .. 
conclusos oa:re, no neze c51.10 (drz) diaa. oroterlr slft~a. 

~·~•oz~t~ · 2~ .. cas-o -ftao tllllho ·. •idO Juntado aos 
autos o laudo de u ... to.:lco16;1co, ~ ·a. aeo~ncla, o Julz • 
ac6• ou...tr as tastftiUI'II'Ias, .. :rcar' outra data para a c'~unua;lo 
O. alo!dilnci.a, no ~:ra.ze~t !!'•. ""lnze dl... -

A:rt. .&I · • Ao 11entai a :acusado de Dena, nas 
tez_,. do, e:rt.22. DU•ato 2*, o Juiz detaraJ.nut, 11a senlenca. 
QC.II 111 nJa subMtldo a tret-.nta eéd1co ...OUlstorlal. 

, P'ado·r~t~ ,-,. .- o ~lz ~ intonaoo, a c.ct.e 
' (trb) •s••·• :rrs-prlto do. t:rat...,.to a da ..,oluçao do ~o 
eUn'1ca 00 KUSido. · 

· · Padgrlllt~ 21 -"W. c..~~~aaaso di dois MOS • 

ser' neCessertaeentr' r"lU&do 'axalaa ·O. "rtrlC.çio ·4.· reeuMu

çiO do eganta,·a.ftdo que o Juiz; •• ~:ravao. cteÍtc.la.iNnt• a 
ncuou~ao. ouwtoo o tlllntatlrlo 1'\ibUco. o.va detftlllftar 0 • en
~e:rr..ento ·do: proriuõ. • · 

· "-r'arato .,. ... Antas ciO per!OdO c11 dois anos 
o e.: ... :rererlllkl no oari6g:ref0 21 DDdld sr:r :raallzN~t DOr cllter
•1"-.;lo do ,Jui&, 4e oflc1o~ ou • atet~;IO a r~r1-.nto do ltl
ntstfrlo I'Vbllco ou da ctatrsa. 

Part;re;a· d .:s.a et.ntr tru•tZar; de QUalque:r , 

do, o tra~t.o 1110ulator1~1, ou der a ser now-.nta Oroc~aa 

do D~r crt.e prrvtst• ~ta L•f•. au,. ·~· se ~· .d!'il ano;s, n. 
f1c~r eor~o~ovaC• ~ su• UC!-P•:r•çlo, o julz goesa .:eterelnar Que 
i:.:~~"'"~~tc seJ~ f~:ito e• ,rcg1111 oe in:t.ec,noç,to n0sp1:t~lu. por teat 
.. ~-:; ~c~t: ;r • ..... ~no. 

P~::í~r~_,.O S~ - Se, OIOdS ) (trl!~) •nos CIO 

oo tr;;fõ~•ento at~~Oulato:rial, nÍo ror ro•l1:140 o.~ .... a c;ve 
te o o~r~~rarc 20., ou n.llo v lar a ser dete:ral:tado roç1•• de 
ç~o nosPiUlu, o' oroces.so ser é extinto,. 

!n!cl 
se rer 
1nto:rn 

.A~t.42 • CIOo:ré ,o seq~o~•st.:ro Drr'v•ntlvo dOS btn 
c:c locicl•"O ou ~cus~oo so nouverea 1t~4!clos va .. ontos Go sua oro
venltnch llfc1ta. 

Puáçrerc On1co - a N111istf:r1o PUOUc:o Cleva,des. 
de logo, oeoir o sequestt'o o:reventho Cios tlons do :t.ndlelado ou ecu 
s~co, -cooendo contar coa rretl.,o aux!lla Cios órglos da Aec•lta i-.: 
oer~l e Instit<.~içlles F.Ln~ncelr•s or1c1a1s. • rs.• d• ser :re1lizedo 
.-sinuciosc 1evant.a•.anto de aua s~t.ueçlo ceon6•1eo-t1nanedra. 

A'tt. 4l - a juiz.. Clout•lnart, na sentença, 
conrtsco oe oen.s de v-ll.l.o:r ocon0.1co eo:r•endldos u Cleeor:rlne!a do 

tr;ifico 1Hc1to de ontonu1cent•s e, ainc~•, o perdf.aanto dos· bana 
<;u.a o conaenaco oor inrr•çto aos artigos "· 11, 11 • t:ll d••ta 1..•1 
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tenl'la a..,rer1do o" aoau1r1do •• deeorr,ne1:a de s.ua at1 ... 1dldl C:l'111 ... 

t'IQ~·· 

Parãgr:aro 111 ... %nc....Cil ao Kuaaoo oro.,ar. duran ... 
ta a 1nstruçlo, a orlgl• l!cita dOs o.,..a. 

Par,grafo "Z!I w 1)s bens naviOOa ., .. torN dasta •!. 
t1ço $1rlo ... andld~.os •• la111o ou utUl:l:adoa •• nofcla, devendo o 
ji.\U cri .. lnd dii'Stinli-los coa otlsu;l~1a dOS ·Sa;u1ntu cru.•rtos\ 

I• se a ICIU .... SIO dll'corta'r !SI aUvldldl da PoU .. 

c1a r~a•ral. ••tad• 0/"l) ••rli•U da:.Unach a a outra Htada 0/2:) 
ao CONF'EH {Cot~sll'lna Fed•ral 01' Entotl)lcantaa); 

b- n • aora1nslo Gec:orrar ela ath1dllda o.s ooUc1 ·· 
as •staduals, •aUGI (U2) suá a eln Gast.lft&C141 • 1 OYtra .. tada 
c 112) ao CON!N <Consi.LI\0 Estadu.t da t:ntorgacantes} QUI t:.oaanrf 
garte :aos COMf:Ns (Cansa lhos Munlci.Qals - Entoi'~S). 

pa;r;.;u r o 311 ·- E: ... adado eos ConM.I.hOs a ut111uc:1o 
dos bens :aoreenaldos oara autaaanutençlo, ctavanoo as .. uoa ur 
apra ... altados n11 conroraldada do aruoo 52 desta 1..11. 

Puágn r o •• - Havendo risca de d1Ur1araçlo das 
oens apreendidos ou. saQuntndos, o Jdz cr1a1n&l p~Jderi Drov1c&enc!. 
ar o l•lllo .::1unnt1 o procasso, tlcenoo o valar uu:radO " cteo4s1ta 
j4!31Cill' co .. ·.atual.l:nçlo aonatiria. 

Pa.ráljlnfo $8 ... Sendo o r'-' .rtsolwidoo 01 bana M .. 

cuutrllCios, ou o .... alar Galas a~a;110 .• la1.lloJO 111'10 a 111 dh'Oh! 
dos. 

~rt.u ·- C aralta di c~lo MJ'dlr a nat~•1! 
noo, cont~enaoo oo~ 1nrraçlct aos artltas '~· 17, 1e • 1t, a MCiOII! 
lloao• oras11a1ra. 

Padgrat.a..dn1co ... O juiz, trfftsitada • Jul<pda a 
sentença col"ldanatór1a, at'1C1arj ao •1n1strÓ da ,'usUca para a canc:.! 
ll•ento ela c~casslo ela nat~al1zacaa. 

art. u - l oass.l..,.l da axaulala, M tora& dai 
lc::gisllçlo asgadt1ca, o astranga1ro QUI cOIIItar c:r1 .. 1 daf1nldos 
nos artigos ,,. 11, 11 • 1f dana Lli, det1H que cuaer1da a~.! 
çlo l•oosta, salvo sa o lntarn•• nacian8l r~clar sua IXJUltiiCI 
laeo1ata. 

Art. "' - O orocauo a o Julfllll"ta da cr1.. ~ 

t:'t1co coa o aaur1or c.abaa Iii Justiça t:st~al, coa a ·1ntar...-n ... 
çlo elo :esoacu ... o do Min1sttr1o ~Uco, auen110 coeat1d0 H caaarca 
•• cua nlo illstallda vara da Justlc:a racseu1. 

Paf.jõ'uro IJnlco - .t. coa~aUnciã' Z'ICurial-:·n.isi 
c.aso, " do Tr1bund Ae;1ona1 r1oeul. 

A:rt.-41 - Nos casos 01 conu:lo ou Ga contil'ltn • 
cl.a entre os crl•1s dttl.n1dos nesta 1.11 e outras .lnfnçeas ~h, 
o processo da"• sar o or1v1s:o oan a 1nfnçlo .. ,,, orava, nssa.!, 
vados os oa cOIClattncla do Tribunal ~ JUrl a dt Jurh01çCas aSD!, 
cials. 

art.aa .. O conoanado ~:~or 1nf'raçlo do Clisoosto 
nos arts. ,,, 17, 11 e 19 Gasta 1.11 nlo oodari a~:~allr na raco .. 
lhlf'w$1 • or1slo. 

CAPITULO V 

OA CCOPERAÇaO INTERNAC IOICAL 

Art.ISI -w Prasar ... acl.as a sor::.aran1a nacional, a 
oro•• pUblica a os bnns castuaas, o co ... arno Braslla1ro podará 

grastar a n.c:assárla c:oocaraclo a outro Pab. sa• nanhua Cnus 
quando solicitado par•· 

t ... PI:OOUÇIO da oro ... as; 
II· ~:~: ... di objltas e lugares; 

uz ... lntaraac:lo sotara oasso.as a coisas; 
Iv ... oraa.,.c:a ta~oriria cta gassoa prau, cujas 

.eseclaraçeas tannaa ralavlnc1a para • dtchlo da "*' causa; 
v- racUltaçlo oo t"as'laoo da tast.-unhas; 

VI• outras tar•as Cll .. s1stltlc1a para1ti~as Pala 
laglsla;IO • vtoor. 

Padv:rato 11 ... a soUcit:açlo de qu• trata asta 
uttvo s•d d1r1g1Ga ao Mln1st•r1o c&a Juauç:a. QU&! a r.-.teri 
·~andO nac:usir1o, • IDraciaçlo. dO Orglo- JucS1cUr1o c:oaoatanta P! 
ra dac1Ciir a seu rasoa1to, ou • anca•1Maz:á • Mltorioada capaz oa 
atan~la. 

Padgrata 2:1 • Slo Z't14111S1tu da soUcltaçlo: 

t... o _.. 1 a QUilltie&çle 4a 1utor10~ so11c1 ... 

u- o otiJato • o·aouvo da sol1c1taçla; 
Ill ..... a CIHU1~ aua4:r1a dO D:roeft1MntO .. CUl'SO 

"' aab aaUcitadol 
IV· asoac1t1c!ÇIO da antsUncl .. soUdt&da; 
v- a docUMI\taçlo 1nálsoWn-'vll o~o as~larac1•!! 

to oa soU.c1t~IO. QUando. to:r o caso; · 

Art.50 ... Pata a consacuçao aos f'1ns visacloa nas 
ta L11, oeva su aant1da • 1nst1tuicso Ull sistaaa oa coaun1caçea; 
aoto a t-.:111tar ~ lnta~a rilp1CS. a saouro oa tnf'oraaçeas 
sobra o tr"1co oa antMpecantas • oravas afina ca- Orgias c:Oft;! 
nar- oa ou.tl'os IJIIi:IIS. 

CUtTULO Vl 

DlPOSIÇOlS 'INAIS 

Art.St ... • iHos os antou,.c:..,'-aa. a orogas anns 
aor .. nd1dos POr tnt:raçla dnta Lli, Jaasalvaoo a diSCJOsta no ...... 
dg~ato 21 desta artigo, OIVH str destruidOs Dala autar1daoe DO 
Uclal. Ílldllftt• Mltortur;IO JUdiclal, 1'1& Draunça oa rapresan -
tanta 00 Mll'l1stú10 Püllllco. asa1St1d0 pu padto oa ilraa. 

liladgratlll ta .. ooc...-.nta-M a acarrlnc1s H41an ... 
ta tar-o anaxa40 aos autos da .1ftCIU4r1to DOliclal, DY, sa for o 
casa, csa açlo Denal. 

liladorato 21 .. "•r• c0110reva:r a aatarlalldaóe da 
1Atraçlo o a ll.ltOddlld& poUclal dend -.nter 10D tua Ql,la:O.,atf 
o trlns1to a• Julgado, quant.Ldadl tluF1C:1111'1t.l da aubstlnc1a entO! 
paclftta ou Clrooa ana, dadcta.nta eapactticsda no tarao aravlS ... 
to ncr·.-:rápato antula:r. · 

,w·,:~ .. :;;.· P'arilgraro 31 - Procacsa-sa oo IISH -ado Q~.MnOc 
... tratar da çultuus 1l•'ll•1a da phntas D&1cotrc5D1cas, co1t11n • 

.. do-se, ao•na':.:.. QUanUdaoa sutlcianta l raaUn;lo ,do au11 Dlr1· 
'c:1al. dastruli\CSO-sa o raatanta; conror .. oad'llraro t•, do art.tt, 
dista 1.11. ~·l 

• <I 
Art. 52.:. ... todo • QU&lQUir D .. &Drllnc:l100 .. ..C o: 

rtnc:J.. Ga tráflco 111c1to da tntorpacantas a dl'OO .. at1ns ••z• 
contlscaciO a "•"artad aa Danaf1c:1o de lnst1tulçoas 1 H&:IOil l&w 
pac:iaUDGos no t:rata••nto a rKUHraçlo oe ~ntas • nu aoa
ralhatllnto • C\lstlio dlf at1v1daóaS da t1sc1Uraçlo, cCII'tl'Oll,pn
.,.,~lo a rapnsslo 10 criM di tdt1co dlasas suD&t~1as.. 

Parágr•ta 1• .. Aprb • IP~aansiO, as&a& Dans ~·•· 
rio sal' depositadO& Judlc1alaanta a .ntragua& l c:vst6clla di Ck'QIIOI 
raoarah ou Estaduais qui •t..,.. na •r•• da antorDICinta&, c-.n1• 
candQ ... u a ocorildo aa CONf'[H a ao rnltft:tha CCIIIEK. 
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Padgnto 2• • O Ju!zo cc.~Mtenta para procaa•n 
a j~Jlgar o de'llto poclad autorizar o uso oos bens aoraartdldOs 
sa~:ra qua nec•u'zo1o p•ra a pravenç:lo, nscalh:•çao, eontrola a 
~:•gr•sslo doa crl-• dafll'lldoa nesta 1-a1 .. qq aa:r• a sua conanv!. 
çlo, 'tf o ·uanslto •• Julgado na -nt~~t~Ça. 

A:rt.)' • • os Trlbunllls da Jystlça elos E:St.dos a 
Distrito F'adual, nas cao1Ula a grandes ~•ntros ur'ballOs,a CIOS&!.' 
·ndo o nUQO 125, o.dg:rato 1•~ da c:onsUtulçlo f'eda:ral, -. .. 
lnstitulr JuJ:i'os a~chl1zllllos oua o p:rouno a Julg.-.nto dos 
cri• .. daf'lnlctos na~ota Lei. 

Par,g:rato Onleo .. os MlnlsU:rios ~l1coa GOa i:!. 
tados a do Distrito F'adaral CII'OYlânclarlo, nas cqlUis a co-..t 
cas da graneM •vl..,.to, a cr-11;10 1M oro-otorlaa noeclallzadu 
pau atuaçlo r;aos orocaasoa Gos cri•• dtlflftldos nesta t.al. 

Art, 5. .. ' Nos HtOI'&S !H I'IIOI'Ualo ti adticll M 

erlHS dat1n1dos nash ld! atuulo autoridades • polleS.aSs coa 
esoachUuçlo e~Hqyada. 

Padtrafo 11 • s.-ore que fuftdedos d....-.tos o 
justift.qu .. , o juiz POdad autorizar, .. cteclslo·~ae~th&CIA, a ftlo 
1nterd1;1o ooUcS.al 12o tranS~~Grte, ouarda, r ... s$a • .nh'eQa o. 
_Mrca~r1aa, Objatos, ~tos, va~,r-., -ecs. nK10nfil . • 

ê'..trtnÕel'i... suta.Unc1 .. aataiiiii • eQalo.-ntos, nltcl~s c011 
o tr6flco 1U:cÚo de entoroacantu, antas ela 801'1Mfldo t;OM.tcaen • 
qa sS.gn1t1catha CJ~;n a reorea&IO a aaaa ..oaUGade de crl ... 

Par•onto 2• ... ·As açles M.tiO desenwohldas no Ter. 
r1t6r1o Nacional a .. tllblto lnHmac:lonal, 0.-* que Drnlatas .. 
acor,..... ~ •• ,al30s, eotlwençltes a atos "1nta~1ona1s. 

Padgnfo )a ... e raAlt.ado da ·aon~~;Jo MI:' 111ad1a ... 
' t ... nta reh :ado " wt~ c1rcunat*'C1'Wo- ao Juiz ~ a ~M~t.OI'la.. 

DUa av.1.1açlo. 

Par6;raf'o aa • A 1nf'11t:ra;i. ~ aq.ttluçlo CZ"l•~ 
t.a de aglll'l'! as • ~la. aSPKlàll&.cta ••r•, • cadter· st.gllou , 
sol1.:1tat~• pela .,~~ D011c1al ao jul& cOIIIHtllftta. ctUt a auto ... 
... zad, no D~ri.o :r.r1aet~to, M ttouvazo i.ncl.t:cloa da Dr,Uca .ou· 
tantaUva da tdtsce 'lllclro de- tfttorpec:antas a oravas "at1•• • •• 
a orov1CIInc1a ror naondrla • INUS'IIÇ&o ou anacura.;IG oa.s orovas.a 
autorlnçlo judlcld ...,., dada DUa toUclal detenln.do a por t ..... 
PO ~t1n1co.(lera1tl~ a orar~la. · 

Art.S$ · ... -a 11Ut.or1a.cla paUclal, ..a~tanw eutoria. ... 
'çao jW1c1.1, pocser• r114,11sltar, a quel·~r autoridade:, S.nf'Oftltl ... 
c;lo, .CIICua.nto GU d1l1~1a l'alatlwa • lnvasUv-ç&o a onwa da 

cri.Hj' r'*lacsonaoos a011 fl.tdftco 1l.t:c1to a GtoaftindO da·lll'ltorM .. 
cantaa. 

, -~'i'ato Oftlco .. · o i1;11o doa sanl;os a ootraçaes . 
f1nanca.stas nto DOIM Sal' 1"wocado" Coao dblca ao atancU..,.te da :ra :... 
ouh1c;~adst.io rtO ~ ."*•t• art1QO. · • 

lZ"t." ... O l'oóar fucutho dava ngyl ... "tu nta 
J.!h ~!_~_a...!.!!!_te cu .. ~t~ sue 0\6bUca;lo. 

Art.57 • !Esta 1.1'1 -"trari .. vloor "Owa•n.a dias 
agós a sua ~Ucaçlo, ravl)9sCias as dlsgoslç6as .. COIItr•rlo, aspa. 

clol ... to u •• C01~~~'l· 

.JUSTif'ICAfiVA 

a alabouçlo do orasanta ProJ•to da 1.a1 te• co-o Oase 

a t.d 'UI ou• olsp&a sobra .. e110u o. pravançao • l'aornslo to 

tr,tlco Ulc1to da ~t.tlnclaa antol'pecantas ou cwa Clatal'•ln .. oa .. 

pancttncla fblca ou Ot.iCNlca, INtlllcaca •• 21 cs.. outubl'o de 

"76. 

"••••dos oulnza MOS cta sua af'atl,-a :»Wllcaçlo e IR'O• 

-..lga;IO • ttueaCIOs nu or11'1C1Dlos ast..,..lac1doa ttda •ova COftstl ... 

tulçiCJ bJ'aslla1•a, antanclai'IOs •• tazar .. III'Cass4r1aa alou-as IIOCil• 

f'lcSÇI'Jal li adaqyaçlas c011 vlstas a uaa atuaUzsçlo a "'S 
da ,. ... raaucaaoe atual. 

....... 
O. tal f'oru. trls pgncos tor .. conSSdai'.SOs.r~!! 

ta:Ls "- dllbCJn;IO do DUHflta Projeto cza L.d: ta ... at'*_"Uaçlo da 

sltua;IO atua1 do usuhlo, ~ta ~ nlo; 21' crlaçiO da tlgura 

1•tanedUrla entra o ua~lo • e tl'atlca~tta; li ..... sor dQOr no 

tratManto 189*1 a sar dadlt eo traflcMta. 

• 
trabalhO da alguNs laoblsçlas aocMmas que obtlwar .. nela Msol!! 

to sucesso, tt:rell'l MI'IOZ' 1'1gor a aatU.lifCe, • alOU"• casos. sus .. 
De'IIISIG dO oroc.sso. a. oosaS.bUldada da trat-.nto esoontlnao 

atZ'hú da noa DWbUca eu autlcular. 

ESÍ!Ibelece aiftda, • cadtaZ' absolut....,.ta S.navadOt 

a figura do tlOo 1ntar-H1,r1o an:;ra o usdrlo e o traf'-'""ta• ~ 

to .. que a at .... l laglslaçtu • nlat.lv....,te •l .. a, ftla GliOGI'I• 

do,por aa-olo,oa Pl'eceltoa para sltua;Dca M qua o usu,rlo, ... 

H.t tnf'l.cante f'oZ'ftKe, alftcla ..,.. ocaslONI"'-'te, ~ QUMtt ... 

cSacs. de •toroacantaa a •10 .. ou oesSMs cta f•tua. 
nMl-.nta. o mJeto que •• aornantMIOs, zaczudesca 

•• CMnallza;oas 1-.:toatas ao tl'aflc*'t• .... atualaente, • CIUII.IdD ~ 

panes raduz1Gts, sa COIIDaraNs c.. ••. Z'*Ofs-tldu ~atas • c:r:.t. .. s 

de 19wl, àu.at' ..... IMftOZ" lfOY1d&da. Mela. que isso. ozat~-· 
no casa CIO tntlcanta, noulezo de tona destacada a sit..-;10 dei tZ"a 

tlc•t• UQNo·• cd• oqanhado • ao tr,nco 1•terft&C10flal." 

~ wtata do nooato ac:1 .. •• Nlne1POJ.aenta • tunç& 

da Mett.alltapa da 1nMrçlo na L.-otsl~IG wiOaftta de pr.celtu nlat 

vos •• '!h•• CGnQUlstas na Hea da on..-nc .. aa abuso de ctrooaa.Nl 

C'lDat-te •rlUfiOU do t:r.balho do• eonsau.oa ,..oaral. EsUdU&l • ~ 

··""'" ntclnl de tntoroecantas as. .. do .. ~laclllaltta da reoras '*f•d 
Glst1'1bu1çlo a •aUnaçiO CIOs ncunos obUdos c• a. tdtlco · t'ieva 
qe awt~sUndu antanecant.s "!'• Oroaa• atina. suo.t.-os a PNHftt 

l'roJato da 1.11 l tllfOClSCIO CIOS lluatru; para • oan o qual, 

./ 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

~.!!!!'!9!9. -
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~ - IIIEDID.U DE NIEVPIC.W a 'aPIIUUD MJ 
'I'U>'ICO ILJCnO K "*' INDEVIDO Da IAMSI'AMCIAI 

DI'IOIIPICDITES OU - DErDMINEM -FISICA OU PIIQUICA. a DA OUTRAS NOYIII&NCJASdl 

DECRETO N. 62.!27- DE 15 DI: JA."iEIRO DE 19U 
Aprova o lte~~o do Códi&;o Sacional de 'I'rinaito 

co~ ~i/~~-~~~~~ =~~to~~d~ó~f~~c;.o~ de T'rá=to, que 

as ~~;~~õe~;~ =~~"i~t:-a:i. em Vl&:Or na clau. de sua :publ:car;ão, ~cvopda.s 

.-\. Costa e S1ln. - P:'e.siaente ~ Repllblit:a.. 

LEI N, 7.960- DE 2I DE DEZEMBRO DE 1989 

Dispõe sobre prisão temporária 

O Presidente ã Repúbll.ea.. 

~aço ssber que o Conitesso Nacional cl~uu. e eu =1ono a ~"lte Lei: 

Art.. 1.• C;.berá prisio temporária: 

I - quancio unpre.scinãivel para as mvestlpÇÕes do inquérito polic:ia.l; 

n - quaodo o ind.lctado nia tiver resi.dêm:ia t1D ou não fornecer ciemenu 
nece5Sários w esel&ncunento de sua 1dentiaade; 

II~- quando houver !WIQadas ruóes, c1e ac:crdo com qualquer prova admitiC 
na J.e;is.1açio penal, de autoria ou parúclpaçio elo :.ndiciaào nos SCJUmUJ cnme: 

a) hotnldd.lo 4oloso Ca.""ti;:o 121. ~ca;put~. c seu § 2."); 
b) seqtie$tro ou cúee:e pnvad.c <arti&o HS. "eaput~, e seus §§ 1: e 2.'1; 
C) ~ (arti;:o 151, "eaput"', e seus §§ 1.•, 2.• c 3."J; 
d) atorsio <arcliO 158, "caput", e seus §§ 1.• e 2."); 

e) eztonio XllCdial:ltlt seqUe:stro <lrtirc 159, ycaput", e ~ §§ 1.•, 2.• e 3."); 

O e&StuJ!r? <artiio 213, ycaput"', e sua combinaçio eom o an:i&:o 223, "'caput 
e paràçafo Unic:o); 

&:) atentado 1'1olmto ao pucior (artl;j:o 2Uí, "caput•, e sua. cotnbmaçlo cem 
arti&'O 233, "c:aput"', e ~ 1lntc:o); 

~ ~~ <arti;:o 2Ul, e sua combilw;lo com o .artliO 223, "caput", 

I) epidGnla 001:11. MSU!tado de morte (arti(c 267, !i 1."); 
j) crr =mrto de qua potável ou~ aliment:fc:l& ou mcc1idnal qw 

llficaào pela morto <ll'dio 27U, "caput", combillado com o art1;o 285>: 
I> QUa4:W:la. ou balK1o <artico 218), todol do Códia:o Pe:cll; 
m> paodc51o caru;c. 1.•, :1.• e :t: c1a Id :c. 2.88i <'>.de 1: da outubro de l9!ó 

em qualquer elo suu formas tipicu; .
1 
... ~ 

nf trUleo de dtop:J <arti;o 12 da: Lei :c. s.aa: P>. de 21 de outubro d.f ~6 
O) c:rimos ~ O sist.e:ma f1lw:K:eiro {I.c!. :c. 1,G'J (t)', de 115 de junho da Í986 

AZ't. 01.• A pr1ll.o tmllporári& será decretada pelo Jll1Z, • e:m. face da n!pnllel 
taçi.o da &Wlr1dada po.1.idal ou de I'OQUCnmeDto do M1Jlistério NbUco. o teri 
pn.:r.o Óll 5 (d::lco> d1a.s, prorropvel por iJU&l perfod.o em caso da eztrema. 
comproyada MO"r!d .. d·. · · 

, • :\'a ~;JOtese de represen:açã.o da au:oridade po!iClai. o Jua. a.n~ d 
dectd.:.r. ouVIrà o ~r.J.Stér1o PUbllcc. 

~ ~ o d.espacho que d.ec:etar a. prisio tempcrár'..a deve:ri ser !unãamentad 
e pro:a.tado ctentro d.o ;:~ruo d.e -~.; lvmn: e quatrnl horas, contad.as a pa.n:r d. 
receb1me::to da representação ou d.o requenmento • 

; 3 O J~o:IZ ;Joc!e:a. c!e o!lcto. ou a requenmento do M:r.utr:!no P..lbUco e !!. 
Advogado. d.ctemu:-.a: que o preso lhe seJa apresentado. soUc1tar in!cnnaçOes 
esclareo.mentos Qa autondade policial e submete-lo a. exame de corpo de delu~ 

i 4 Decretada a pnsio temperaria. exped.:.r·se·â n-.&nciado de pnsio. err:. 
td.uas, v1as. =a elas qt:.a1~ ser.i. entre~ ao imllciad.o e .setvu"ã c~ nota. d!! c-.llpt 

~ ~ .-\ pnsáo serr..er..~e poderi ser executada .d.cPois cta exped.lçio de r.u.nd..ad 
JUd.;.c!al.. 

~ a Efet~a.d.a. a p:isáo. a autoridade policial inl:crmari o prese d.os d.ireltc 
prev-.stos no artlli.'O 5 • c!a ConsotulçiO Federal. 

§ 7: Deco:ndo o p=o ae 5 <d=> dla.s de detenção. o p:-eso deverâ se 
posto lrned.lata.mente err:. llberd.ade. salvo se Já tiver s1W;> d.eereta.d.a sua pnsi 
prevencva. 

IU't. 3: Os pruo.s temporárto:o d.cverio penruLl"'.ecer, obnptorw:oente. separ: 
d.os dos d.err.a:s àatentoS. ' · 

Ar.. t.· O arUa:o t.· da. Lei n. t.898 C'l. de 9 de duembrn de 1965. !1ca acreSCJd 
da. alinea HiH. com a :squi:lte reãaçio: 

iJ prolonpr a eucuçio de prtsio temporária, Qe pen:. ou de mo 
àid.a. de se~. d.eWUI.do d.e expcd1T em te:npo oportuno ou d 
cw::cpnr unediaumente ordem d.e liberdade." 

An. 5.' Em todu as comarcas e .seçóes }ud.1d.úias haverâ um pl.a.!:ltio perm 
nente de 24 <vint-e e quauol honu d.o Pode:' Judiei.ár:io e do Minl.Su!no PUblico pu 
ap:r~o dos pec11dos d.e prl&io temporâna. 

A.."'t. 6: Esta Lel entn. en vicOl' na d.a.Q. dll sua publicaÇiO. 

Art. 'f.• RevOi&m·RI a.s ~QOe$ em contrino. 

JoM Bamey - Presld.ente da RepUblica. 
J. Saulo Ramol. 

u; !Ag. F..:~ 1~. pág. -461; (2) 11J76. P*i•· 775 e 836; (3) 1986, páij. $78. 
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UI -..;_ 7.360- - DE 19 DE DEZD.tBRO DE t98ê 

c~:u v h.mao cie Prel·~tnç&.J, Rtcupr:r. . .:cil<; ~ a.: Ccmbare a; Drogas 
,/.,. .J.basa. dispÕe sobre os bens apreendidos e adquiridos com 

produros r/e rrá.fico ilicito de drog::~s v:.: ar:~·idades 
correlatas. e dá ourras providim:ias 

O Pr~s1dente da RepUblica. 

Faço ·saóer-qUe o Congresso Nacional ~ecrera e eu ;anciono·a seguinte Lei: 

. .l,rt. L Fica instituído, no ãmbito do :O.Iimst~rio da ]:J>tiça . .: Fundo de 
Prevenção. Recuperação e de Combate ãs Drosa;; d~ ,.),i:luso - F\.:SCAB. a !ter 
;cnaü peLe. C:mse\ho Feo::ral o.: Emorpecente> - CO:-;i'E..'\. 

Art. :2. Constituirão r~ursos do Ft.:SCAB: 

dotaçOes especificas estabelecidas no Orçamento da t;nião: 

11 doações de arganisr:105 ou entidade; naciona~;. inrcm.:;:i::mais ou es· 
~rangeiras. bem como de pessoas Hsic:as ou ju:íd.lc:a! naCIOnais ou est:-:mgeiras: 

(II - recursos provenlerues da alienação dos bens de que trata o ardgc 
4." desta Lei. 

IV - n:curscs provenientes de emolumentos e multas. arrecadados no con· 
trole e fiscalização de drogas e medicamentos controlados. bem come de pro
dutos quimicos utilizados no fabrico _c transformaljio de drogas de abuso. 

Parãgtafo único. Os saldos verificados co final de cada exerciclo serão 
automaticamente transferidos para o exercício seguinte. a cr6dito do FUNCAB. 

Art. 3.0 A:; doações em favor do FUNCAB, efetuadas por pessoas físicas 
ou jurídicas dedar.antc:s do Imposto sObre a Renda nos termos da legislaçlo em 
vigor, serão dcdutiveis da respectiva base de cálculo de incidência de referido 
imposto, desde que devidamente comprovado o recebil:::~ento pelo CONFEN. 

A.rt. 4." Todo e qualquer bem de valor económico. apreendido em decor
rênciil. do triflCO de drogas de abuso ou utili:z.ado de qualquer forma em arivi
datie:;. iliciw de produçio ou comerciali%11~ de drogas. abusi":'s· ou ain~. 
que haja sido adquirido com recursos provementcS do referido tráftco. ~ ~r<hdo 
cm favor da Uniio constituirá recurso do FUNCAS, ressalvados os dtreltos do 
lesado ou de ten:eiros de boa·fê e após decisão judicial ou administrativa to-

mada em caráter defmitivo. · 

Pari:grafo únicO~ --As mercadorias a que se refete o artigo 30 do Decreto
Lei n. 'L45S (1}, de 7 de abril de 1976, que estejam relacionadas com o trá· 
fico de drogas de abuso. sofrerio, após sua regular apTCensio. as cominaçõc:s 
::-~e·:iH~~ ,..,. "tf~.;d,.. _::i~'=!'~to·!ei ~ :1~ merc:adori~< ou ,.. .. ~d·J''"' d~ •"~ ~;;~ 
r.d~,;_,_ n:\·e:~t.:r~o_ <"~--~a~...:r :.w fL:-;CAB. · 

.. ~n. 5.' o~ recursos do Ft;SCAB serão desrinádos: 

1 - aos programas d.!: formação profissional sobre eÇucação, prevenç!lo, 
:~:Ha!nent::, ;-e:;.~pe:"llçi5.~. :-e?reSsio. controle f:: iiscalização do uso cu mífico 
de drogas cic abuse: 

[ [ - .aos pl'()gramas de educação ?reventiva sobre c uso de drogas de 
abuso: 

ttt - aos programas de esclarecimento ao público: 

IV - às organizações que desenvolvam arividades especificas de trata· 
mento e recuperação de usuários: 

V - ao reaparelhar::tento e custeio das atividades de fiscalização, controle 
e repressio ao uso e tráfico ilicitos diO! drogas e produtos controlados; 

VI - ao pagamento das cotas de rarticipaç!o a que o Brasil esteja obri· 
gado como membro de organismos internacionais ou regionais que se dediquem 
àS" questõc:s de drogas de abuso; 

VII - à participação de representantes e delegados em e_ventos re~iizados 
no Brasil ou no exterior que versem sobre drogas e nos quatS c Brasil tenha 
de se fazer representar; 

Vlii - aos custos de sua própria gestão. 

Art. ·6." O FUNCAB será estruturado de acordo com as nori:êas de conta
bilidade pública e auditoria estabelecidas pelo Govemo, devendo ter sua pro
gramação aprovada na forma prevista pelo, Decreto-Lei n. 1.754 {:!), de 31 de 
dezembro de 1979. 

(ll loç. Ftd .. 1976. pigs, 258 o 31V. 

Art. 7.• O Poder Executivo baixará os a~ n~ à regul.amentaçio 
desta Lei. 

Art. 8.• Esta Lei entra em vigor na data de sua publir;açio. 

Art. 9.• ~opm-se as .disposições em contrária, especialmente o -i 2.", 
do artigo 34, da Lei n. 6.368 (3), de 21 de outubro de 1976. 

Jt»i Somey - Prcsidcme da Rcpllblica. 

PaulDBro=rd. 

piú.on -'bominp -Funaro. 

(2) L..g. ~-. 1m. pt.g. tmo: (3} 1!ii1G, pjgs. 175 • 831. 

LEI :-.,-9.034-- DE 3 DE ~!AIO DE 1995 

Dispõe sobre a utílizaç!lio de meios operacioraais para 
a prevenção e repressio de ações praticadas 

por or;anizaçóes criminou.s 

O Presidente da República. 
::aço uoer que o l.Oniruso ~ae~ona1 ai:cret.;, e eu sanc1ot10 a se,umte LeL: 

CAPiTULO I 
Da Denn.içio de Ação Praticada por Ortanizações Criminosas 

e dos Meios Operacionais -de Investi&'açio e Prova 

Art. 1~ Esta Lei define e regula meios êe ?TO'"a e procedimentos in'le:otiga· 
tórios que versarem sobre enme resultante de açijes de quadrilha ou bando, 

Art. 2'! E:n qualquer fase de persecuçlo cri:nil:.al que verse sobre açào pra
ticada par organizações erlmtnosa.s sio permitidoS. além dos já pTCVIStO$ na lei. os 
:>e&"umtu procediUlcD.to~ de uwuua:aç:io e formação d!! provas: 

1- (vet;ado); 
II- a açio eoJ::trolada, que caruiste em retardar a interdição poiicial d.o que 

se supije ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado, desde que 
mantidA sob observação e acompanhamento para que a medida lepl se concretue 
no momento m.&l$ eficaz do ponto de vista da formação de ptllvas e fomel:l.mtnto de 
in!ormaç6es; 

III - o acesso a dados, doeumentolll e lnCormações fiscais, ba::~cãrias, financei· 
ras e eleitorais. 

CAPÍ'l'ULO II 

Da Pre.ervaçlo do Sli(Uo Constitucional 

Art. 3~ Nu hipdteses do Weiso Ill do arti{o 2! desta Lei, oco:rnndo possibi· 
lidade de violação de :~:itilo preservado pela Connituiçáo ou por lei. a diligénciA lllt· 
rá realinda pes.soabnente pelo Juiz, adotado o mais ria:oro1o ~~~~do de justiça. 

§ 1: Para realizar a d!.ligencia,. o Jui;~: poderâ requisitar o auxfiio de pessoas 
que. pela natureza da funçio ou profi1d.o, tenham ou possa.:n ter actuo aos obje· 
tolll do airPlo . 

t r. O Juiz, ~almente, fari lavnr auto e:irt:un:Jtan~do da dili;encia. re· 
latando u informa~ colhidas: oralmente e anexando cópias autênticas di» doeu· 
nlell.tos qu. tiverem relevãnci& probatória, podendo, para un eCeito,. desiiU&f" uma 
d~ pessoas referida no p arã~ anterior como escrivi.o "ad boe". 

§ ~ O auto de dili~llcia será coDSerVado fora da. autos do processo. •= lu· 
pr secaro . .m intenonçi.o de cartório ou Hl"ridor, .omante podendo a ele ter act$
so. na preaença do Juiz, as pllrteS ie!Ptimu na eauaa. que llio poderio dele aervir
se para fins eacra.nho1 à mesma, e e~tio sujeitai às sanç6ea: previstas pelo Códi~ 
Penal em caao de divulpçio. 

t .C: O• ~toa o;!. &CUI4ç!o e defaaque vnurem, aobrc a dili&:incia .e-
rilo apreaentad01 em sepuado para !erem anezados ao auto da dili;êne:ia, que po
derâ .ervir como elemento na Cormaçio da convicçio final do Juiz. 

f 5~ ·-Em. caso de recuno, o auto da ~Dcia ICfá fechado, lacrado e ende· 
~o em 1eparado ao juizo compotante pata nrialo, que dele tomari conhCC:.men· 
to 1em interVençio das ltla'tltariu e pbineus, devendo o relator dar villw ao Mi· 
Dilt4irio Público • ao Deíe!llor em rocinto i&alado, para o efeito de que a discu.ssio 
e o julpmento aeja.m mantido• em ab.oluto aerredo de juat:iça. 

Das Disposições Gerai5 

.l,.r: . .:;~ Os o:-;:-ãos d.l polic:a judiciiiria es:n:turõlrão setores. e eq1.1:pcs deo po· 
::c:a::; e-speeiaH:ados :to eom!Jate a ação pra::c3da por c:-~amza~oes e:::r.tr~.osa:;. 

A:-t. :;~ .:... idc:mficaçào criminal de penoas env?J~·idas com a ~c.io ~ratica.· 
~ po:- organi::P.Ções cn:ntno$3s sera real:zacia 1ndepenaentemente da 1aentd1cação 
c:~-::. 

Art. 6~ ~os crimes praticados em orzanização cririlinosa. a pena se:-a redu· 
:uci.a cie um a dois terços. quando a colaboração espontânea do agente le\·ar ao es· 
darec1mento de mfrações penais e sua autona, 

.l,..-t. 7~ ~ão será concedida liberdade pro\i5ona. eom ou senl fiar.ça .. aos agen· 
tes que tenha:n tido inteJ::sa e eíeuva participação na organLzação cr1:nmosa. 

.~"1:. 8~ O prazo mlixi:no da prisão proeenual. nos cnmes previstos ne:sta Lei. 
s~ra de cer.to e o1:enta diu. 
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A.•·t. g: O rêu não P"der.l!. apelar em liberdade. nos cr::mes previstC'IS nesta Lei . 
. .V:. 10. Os ccndecados por crimes d4c0r.'entes de ore-anitação C:'lmLnosa ini· 

c~:uio o cut:'lp:'l.mento da pena em :-egime ieóado. 
Art. 11 Aphc:am-se. no que não forem ineompatíveLs. subsLdia:-iamente, as 

dLsposLções do Códlgo de Processo PenaL 

Art. 12. Esta Lei entra em vig-or na data de sua pubhcação. 

Ar::. 13. Revoga.m·se as disposições em c-ontr.ãrio. 
Fernando Hennque Cardoso- Presidente da RepUbHca. 

:.Iilton Sdigman, 

LEI ~. 6.36(!: t•l - DE 21 DE Ot'Tt"BRO DE 1916 

Dl,ço}o IIObre ~ de ~ e ropreuio ao tritk:o U1c:tto " uao 
IDdevldo do w~ ea~ ou quer ~ dclpeocW~:~da 

ttsSca ou Jl'lquka. e di outna ~dM 

Retittcaçã.o c~DiUi.o OOd&l" d.e 29 de novtm'bro de 1976} 

I': a pa;. 778. item 'N do a.rttro 18, onàe .se 1~: 

rv - ... .se<1es di!' ent!Q.a.des estudantis, ~ais. cultunis. :re.::re.tlva.s. esportivas 
ou beneficentes. d" loc:;.b de trzbUho coletivo de esu.belecrnento$ penau ... 

Leia-se: 
'N - ... :sede$ 11e entid&d.u ~ud&ntU. $0d&i:l, culturais, rtereatlvu. esportivas 

ou 'oene!ic:entes. 4e tocaa 4e tn.balho !:Oienvo, de estabelecimentos pen:us -

1 •) V, U:X. Lq". Tod .. 1t'M. 114'· 7r.l. 

CÓDIGO PENAL 

I - o eomicrw:lo nio seja rcincidentt em cr.me doloso; 
II - & culpabilidade, os :uueccderues, & conduta $OCa! e pe:son&liciade do &aen· 

:e. bem como os motivos e as citcunstilloas 2utcr.zern a concessão do ben=ficio; 
III - mio seja ilu:iicada ou cabivd a 5ubstuuir;lo prevuta no :m. 44 deste Códiio. 

• An•ro """' ~ 4tUtMUiddoo p;!. L1t n.' 1,JW. U 11 1St ~~/lu> dt /~. 

• $~ '"""'""'w u pc1111 ~ ... ,_l """"~ ~ ""'"""'"' IX'P"'~' ~ ~· ~,. Uos 
""· J.J21, .u;6rJn;uu•••t»eM IVSI, 4/f, :J."~ «1.m3. <1t ~"~/~"'"" JP67. ""· 11. 

• "'"'""''" tll1 J~JD<nuo "'"~'c"'""' oo ~no: Dff,yoo-k• •• 4 S6J. "'uM""''~""'"" tk~ 
• "><~• 1..<• n.• • ~w. ri< 1/ dt 1111~o "" m• . ., !-. •'"l"'fo un10o 
• V1do ~ti n,• ~ !/0, dt 1/ dt fiii~O dt 1~•. iJnl ll6 o f6J 

§ l? A CQnden:~do :Interior a pena de multa nio lmpc4e a cor.eessio do bencricio. 

• Í /' '""' /WÚCiiO <lt1""'1/U1tJrJ 11'1/Q ''' ~· /,JJ» dt /1 dtJo./1!0 lU /'>U 

§ ~ A cxecu;io lia pcllll priv:uiva 4e !íb-crd&ile, n.io $Upcnor & 4 (QUa!roJ ano$. 
;lodera ser suspcns.a, por 4 (QU&itOJ a 6 (SCISJ anos. llcsdc que o-eonllcn&do SCJl!. ma~.or 
de 70 tsc-:entaJ a:~os de idlde. 

• i 2.' com r~tlo (JtlltrlriUJ#do pd> l.n n• UOfl, dt Jllk ,111UIQ dt 111&4, 

r.4. Comissáo de Constituição. Justiça e Cidadanía.) 

PROJETO DE LEI DA CÂ.\!ARA :;• 106, DE 19% 
(n" 622/95, na Casa de origem) 

A.l.tG:ra c:!i.tpollltJ.VCll da I..J. :'1° 6.404, 
~ 1.5 ~ c!ezulbro do l!J76, qu-. d.i•p6• 
llobr. ~· soe:.~• po:l:' ;a.ç:õo• • da 
LaJ. n° 6.385, dCI 7 dQ ct.z.Oil:lbro ct. 
1976, quca dl.•;Xo• •obro o ~rc=..ao do 
valo:re~• IDCbil:~.ir:~.o• • crJ.a a Co:Dl.llllio 
ct. Valor.• MQ.b:.lii.r:~.oa. 

O COOGRESSO NACIONAl. docrllllta: 

Art. 1•. O. diapo••b.vo• d.a :t...:~. n• 6.404, do 15 doa 

d..zaml:lro do 1~76.- abal.xo enUJDOllradoa, pa••am a v:~.goraz- <XIII. • 

·~.:.nt• ~~o: 

'"Art. 16. 

con.v.r:n.bil.:.da.de -

II. - .xi~c:.a de na.ciona.U.cl&dll bn.•::~.l.ein. 

do a.cioai•t&: ou 

:t:ti - diral.to de voto - ·~ paz:. o 

~te <M detaz:llll.naclo• ~o• de ~ 

aâini•trativo•. 

"Art.. 1,.. M pr.Cu&nc.:.- ou van~ da.

~· pra!.-.ncia.b: 

I - CCNllli•~• u.lvo no c:a.o de aQS.• oca 

direito a d:i.~ t'ixos ou min.uac•. c:aauJ.at.t.VCll 

OG' Mo, no dirai.to a dividan.dQ• no miJu.aD ~ 'por 

oms'CO -.l.Ol:'ell do que 011 atribuidoa U ·~· 
~i~ 

II - .se!D preJu.!.zo do ãispo•to no :~.nc:~.so 

.antor:~.or • no que :for com ctlo CQ~~~p.~otivel, podem 

cona.:.stl.r: 

at Clll1 pnor•~ na dl.lltrlbu::.ç;lo dct 

div:.doncio•; 

bl -. pr1or.1.dade no ~lso do cap:~. tal, 

00111. pz-ila.l.o ou •- •l•: 
c} na ac:urmlaç.io da• va.n ta.;en• ~Cl.l!la 

en\liMirada• • 

"AI:'t. 24 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

................................................. j .. 

IX '- O ~ do acio:ii•t&; 

X - o ~= do a.cio~•ta • a Çloca. • o 

l.ugar da ••u ~to, - a açl.o nAo e•Uv.r 

intog":Rl.iuda; 

XI - a data da ~••:lo elo 01ttit'icado e u 

•••inatura.a da do•• d.inton•, ou do a;.nt. ~••o:r 

"A:t. 39. o penhoz ou c::au~ da aç6ell s• 

COMt.i.tui pela aw.:rbaç:io do r.~vo in.a~to 

no li.V%'0 de ·~•t%'0 de~· Noau.nativu'. 

"Art. 40 • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

II - eacri.tw:'al, aoa livro• cia. 

in.tituiç&o t'inanc:aira, que o• at10t&ri no extrato da 

conta de depó••to t'o:rnec:l.da .ao ac:.oni•ta • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. . . . . . .. . ... . . . . . · 
"Art. 42. • ••••••••...••••••••••• -••••••••• 

s 1 o. S:empro que houver distr~:buiçáo d.o 

div.~.do;mdo:.• ou bon:~.!icaç:J.o dCI .ao;:!!•• •· Clll1 qualquer 

d.oposJ.tant•a ~ .aç6os reco:bl.da• nos te=s dast.o 

artl.go, a••J.lll COIDO a quantl.d.J.de de .aç:ões de ~ 'Wil. 

repnsontat.l.VG da• ao;:õe• que ~r - daP:,aito, do 

qaa.l. con.tar:lo: 
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5 3•. Oa c.J:"U!ieaàoa ~ 'da9oa:.to do .açOea 

••rio nQIZU.nativoa, poci.Gndo .sar manc.àoa sol;! o 

aiatcama .. cr:. t~l. 

'"Art. 45. ········-···~·--·················· 
S 1•. O estatuto pode oa~l--=-r no~• 

para ;a detal:Diinaç:lo elo ~lor ~ • ~lao, qu., 

.ntreant:o, &01Ml1te ~d s•r in~ar1.or ao valo:' da 

pat:c'l.IIIÕniO liqlll.ào CQI':Iat&AU do Ült:.l.:llo bab.nçg 

ap~ o-J,a aaaelbliia q•:c:al, oba•~ o d.i"PPatO 

no S 2•, •• eatipul~ c:cm ~· no v.alor OCQ1'l6mic;o 

da cx:mpanhia, a ser apun.c:t.o -. avaliaç:lo (55 3• • 
. 4.) ·. 

S 3•. S. o ••tat.uto ct.ta=nat a aval.i~ 

da ·~ par.& et'el.to ct. ~lao, o v.Llor :.eri o 

.::t.t.=u.nado por tria ~r:. toa ou ~·• 

aapeel.ali::ad.a, ~.nte laudo que satia:l::aça oa 

rctQU.l..u.to.s elo S t• do ~!:. a• • com 

re.s~r.:~&b.:.l.:.d&do pr-v:~.sta no 5 6'" do :!lAI.smo a=t:.qo. 

··'""' 
5 4 • o a par:. toa ou C~CQPro.sa ••pg.c:.al:.z.~ 

.:.:1.d.iead.oa - l:.sta .sixtupl.a ou =iplic.ct, 

relllpa:C:::::.:a.vam.nto, pelo Con.sall:io do ~n::t.straç:;io ou, 

.se n.lo houvor, ·pela d.;.~~:or:.a, • <ilaCQl.h.:.doa pel01 

~•camblli:.a ~r:al .ri .:L.l;:.btU'llo~ tomôl.~ por !!:al.Orl.ll. 

~aoluta de votos, n.io sa CQIIIPI.Iando oa votoa 

branco, ~ ;;~. cada ~ç::l.o. :~.~penc:!QntQI!l:I.Qntlll c!-. 

sua oapõe:.• ou c.l~•••, o dir.l. to a ..m~ voco. 

s s•. o valor G. ~lso ~ ••r paqo 

i. eontl. lie lucros ou r.aorv.aa, ~':o a l~al, o 

n.aa• caao aa :aç:ZI•• =-.bolsadaa t'icari.o C! 

teaou.rar:.:a. 

S 6•. S., no pnr.z:o c!-. canto • Vl.nt• d.i:aa, 

a cgntar da publ.:.eaçf.o da ~b da aaaembl.i:~.a, rão 

t'orca :aubatl.tuidoa o• ;ac:~.ono~.at;;l.a =J:aa açõea eanbam 

al.do ~l.aadaa à conea do cap:~.t.:al aoe:.al, ••te 
eona:.den.r-••-• =-duz::~odo no monunu corresponóant.o, 

cum:pr:~ondcl ~o• 6~• da a.dJ!u.:u.a~ç:i.o eonvoe&r a 

aaa-=bliia 9•r:&l, ~tl:'O de e:.noo diaa, para tCIIIIõiLr 

ccnhee:..~~~ento daquela =-duçio. 

S 7• . a. aol:lr.Vl..r ~ t'alêne:.a da 

aoe:.edade, oa ad.oniataa diaa:.dantea, =-dor. a pelo 

~lao eLe auaa aç6ea, sar:io el.&aait'ic:adoa coa:10 

Cl'liro<;p:at'ár:.oa .m qua.clro sepaz:oaclo, • oa rat.ol.oa que 

lh•.. eoube!!:'CI aerio :1..111p1.1gd.oa no ~to doa 

c=iclieo. conatituidoa ante.r:.ormenta à data da 

public:aç:i.o da •ta da aaa.ml:ll.iia. M quantia& aaa:.m 

atr:.buidaa aoa erk1i toa IIIIU.& antl.gc~a ni.a -

d«iU.:l:l.rio d.oa ~toa doa OJC;-ae:.oru.atl.a, qUe 

5 a~. Sflo, quando OCQrror ;a !"zl<inCl.a, J.á .SO 

houvor o11t'ot~o, ;!r. cc:~nCõL cio eapl. t.al :~~oc:::.:al., o 

~olao doa ex-ae:~.on:.se;:r.:s, eato11:11 niio t:.~re::~ :;.:.do 

:subst:t.tuido-'1, • a =aaa.a nio baaur.r p;:ar:a o paqlUII'lnto 

doa crVd.l.toa lllal.:s ;;Lntl.qoa. ~l:":i. a.;.lo r.voeat:6r:.;;~. 

para roatl. ttuç;lQ do reGIIIbol:so paço egm rcad.uç:i.o elo 

c:ap:~.':óll.l .sQe:.;al, até a. eor:;corrinc:..a do quo r.man•secuo 

ci.o:1aa part• do paaal.VO. A roat.:t.tul.çio s•ri h;;~.~d.a. 

na -.- proporçio, eLe todcla oa ac:.oru.at.aa CUJ:II& 

·~· 'ttlnham ndO ·~laadaa." 
"Art. 451 ................ ··············~·· 

.. .-l·l 

vtit - • data da -.:.aa.io do '*rtit'i~ • 

u ••••na~:Uraa d8 do,:!, a d.iretor.a." 

"Art. 50. Aa partea l;.n•t'iCl.*riU a.rio 

nOII!l.nat:.:t.vaa • a •laa •• aplica, no q1.1• c:oubar, o 

d.iapoato naa ·~· v a VII do Capitulo ::z:n. 

s 1• • Aa paztea bonot'1Cl.áriaa s.rlo 

:NqJ.at:r.daa -. livroa próprioa, mant.J.c:loa ;a.l• 

~ia. 

"Art. u. M ~tuzaa a-no ncllllillati'Yil$, 

Çiic:ianc:to-a•; no ~ ccubar ... Q diapoato -naa ·~· V 

a VII do Capitulo III. 

~o WU.co. M ~==-• pod-. -= 
obJeto d-. dç~Q•:~.to cxa .u.ado d-. osrb.t'icado •. no• 

ta=DOS do ~- .C3." 

"Al:'t- Ei.C • 

XI - o n0111e àQ aç<~~nto t"iduc:iár:~.g d.Qa 

~ntu.r:~..st.aa, ~~'• houver; 

XII ~ a data da -.au.sai.o do e•rt:.t'icado • a 

aaa:~.natur:a ~ c1Q:.a d.iz:•to::'CIIa da c;:ompa.nhi:a; 

XIII • 
fid.ue:~.irJ.o, •• for o caao." 

"Art. 72. As inatituJ.çOG.a t"inanee:~.raa 

autorixad&a pelo Banco Contral do Bna:~.l a •f•tuar 

•••• tl.po da o;.raç:i.o poc:t,.rio .u.tl.r <*iu.laa 

laa~ -. ~ntu:r:.a, com garant.:t.a pr6pr::.a, ~ 

cont'•r::.rio a ••ua titul•:r:.• di~to d. =-idito 

contra o Cll.t.nto, pelo valor nc:minal • oa juros 

n.l.a eatl.pulad.oa. 

S 1•. A c::oKI.lJ.l.a .. ri naaill&tiva, eacr.t.~ 

ou nJ.o. 

o;) • :~.~tit'icaç:i.o daa ~ntt.t=-a-l.&atra, 

àQ_aeu valor • d.a garantia conatituida; 

' ..................................................... 
j) o aca. do titÕiar ... 

'"Art. 7B. oa ~nua c;t., .W:.acri~o teria a 

t'onw. nQ;DJ.nati'ft. 

"Art. 19 • ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

VI - o noma do titular; 

VII - a d.au da oau.a.slo do cert.:.ficado o 

aa aa:s:~.nat=aa da do:. a di:r:.t:or.a." 

"Art. 100 •.•...•••..••••.•••...•••••.•••• 

livro c!-. 'Ro9•s=g c!-. Aç6cl:s 

NOIIU.ru~.tivaa', para inaer:.çio, anotaçio o~ ;;~.~rl:lar;:io: 



Dezembro 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

.;;:) da• conve=sõo• d4 ;a~••, da ~m~a om 

Q'Ut.r& e111pãc1o ou clzaso: 

......... ·-·-·-··~---~------ ......................... . 

GQr;u.• •; 
V- o livro~ 'Pr••ca.."1Ç3 âo• Aol.on1staa'; 

VI - o• li=• cS. 'Atu aa. bur.lii5ea d.o 

Conaelhg d-. Adi:Dl.n:z.straçl.o • , •• houv.r, • c:!. 'Ata& 

da• ~unJ.OI• d-. t)iretol:':;.& • ; 

VI:I - o livro de 'At.a• • ~rwo• cio 

conaelho Fi•c:al. • • 

5 l•. A qualquer pe••oa, de•d<l qu-. se 

dii•Un- a da.t'eaa de dl.:r.itoa • ••cl~to de 

ritu.a~a de in~••• peaaoal ou doa aCJ.o:u.su. ou 

do ~ c&. valor.• lll00iliir1o•, ••rio clac:la• 

oarticiZie• ao. -a.n~to• c::c:~n•tantea doa livro• 

~c1onado• no• inc:l.•o• I a Ill, • por elaa a 

CIODipanhi.a poderá o:Jbrar o c:uato c:lo •IU"Yl.ÇO, e.bendo, 

'do -.~.nmMtõ do ~do por parte da <:CIIIIp&nhia, 

r.cur•o t Ccaiado de V&lorea Kobil.iirioa. 

IIUCpcad..:.d.a.:l po.!.& COllll.S:IIiõiO cio V&.!.O:Z:GS Mob.l.~l.ãl:'l.O.S, por 

rog"l.:ltroa IIIOC.J.n.:.zados ou elotr6nl.<:os." 

'"Art. 101. 

eort.:.~i~oa (.art:. 27) 

raral:':~oc!os no• in~soa I a II! Co :r.:-t. lOO pola =-ua 

••cnturaç.io • mantor, mod.l.:~.ru:.o a.urtomalll aclequ;ado•, 

apro~• pela Coinu.aaio ele Valo.r.a Mobl.l.i.i.rl.oa, oa 

=-çl.auos da P=Pl:'l.DCad.o d.-.a .aç6ea, partos 

benet'ic.:.Zr..aa, d.ob<inturaa G bónus d.o :~~ubsc:r:.ç:io, 

dllvendo 1211a ~:r; por ano pra~:-ar ll..sta doa s•ua 

tl.tul.&rea, com o n~ro d.olll titu.l.oa d.o cacia 1.1111, a 

q1.1al seri ~r.'l&d&, &Utantl.cad.a no reql.st=o do 

~Cl.o • uqu:.:a.vada na c:cmpanh.i.a. 

"~. 104. A ~nh.i.a ;, noaponai.ve1 po.los 

prejuizoa ~ cauaar aoa intoreasadoa por vicioa ou 

i~l.;ar:.dad.ea v.r.:a.t'icad.as noa li~• dll qu-. tratam 

oa inc.1.soa I a III do art. 100. 

"Art. 117 •••••.••..•••••.••••••• -••••••••• 

s 1•. . •••••••••..........•••••••••••••••• 

h) aubsc::z.ver a~•, pa.n. oa ~ina do 

disposto no art. 170, c::cm a r.ali.zaç:t.o - bal:la 

••tranho• ao ob:)eto aocia.l da companhi·a. 

"Art. 123 •.••••.•.• ~- •••••••••••••••••••• 

~o único •..••••••••••••••••••••••• 

c) por ac:ioru.ataa: q~a~ repn.a-.n-e- Cl.nco 

por CC~to, no minilDo, do cap.:.bl soc.al,, quaru1o oa 

;adml.nl.strao:!oros nlo atondol:'lllll, no pnz:o de oito 

d.J..as, a ~elo cM convocaçio que apt'lllslllntar~~m. 

davl.àõlr'..onto C".Jr..da=onto~.®, com :.nd.:.caçio das :u.tér1aa 

;a sol:'GI!1 tn.a.d.as: 

d) pozo a~on:o..at:.aa qge ~pz:oasentem <:iDc:o 

por CC~to, no minimo, do capl.ta.l voe.nee, ou e1nc:o 

po:- ~to, no minuao ... doa ae1oru.aaa sem c:b.rel.to a 

voto, quando oa · ~niatndona n1.o atandttrc~, no 

pra.~ dll Ol. to dias r a peciido , de c:onvoca.çl~ da 

aaa~Léia para. inata.l~ elo c:onaalho t'iae..l.." 

"Art. 126 ••••••••••••••••••••••••••••• ···-

IJ: - oa titul&n~a de aÇI3aa .. c:z-.l.tu.n...a or.~ 

- ew~tódia noa ten~oa do a:t. 41, al6111 da docualento 

a. icLint.idade, ~ri.Q, ou depoaitario na 

tXIII!p&nhi.a, H o .. tatuto o uigir, cccptoVanto 

IUpiClido pela inatitW.ç:lo t'iz1.ance.ua depoaiu.rta. 

s 2• •..••••••..••••••••••••.•••.•.•....•. 

e) ser dJ.rigic:lo a todos oa titul&n~a de 

açóea a:joa ~ c::onat. da ~a. 

S 3•. i t'ac:lll.tacb a qualquer adoniata, 

dat.ntor da ~. CICia ou ..a voto, que rçras.nte 

meio pozo c:.nto, ao lllin.taoo, do c:apital. aoci.al, 

.ol..idta.r rei.aç:t.o' de ~ dO. aciOftiatu, para 

oa t'ins pr.vta=- ao S 1•, ~doa a.mpre oa 

Z'lllql.ti.•.i.t;:O• do ~o -~-=-· 

"Art. 136. t ~•iria a aprovaçAo de 

ac:ioniataa que :-.pru-.ntam -~. no m1.nimo, d&a 

:;:~;ç:6•• COIII direl.to a vo:co, .s•· m&l.OJ:' quol:'UIIl nlo t'ozo 

ex1q::.do po~~lo ••taeuto da eo.:ap&nhi& CUJ&• :;:~;.;6•• ~o 

oatCIJ&m .aou. tl.da.l ;ii neg-o.:;:l.aç:io -. bola& ou no 

IIIIIIJ:"Caclo de balc:lo, para del;.bençio sob:-.: 

- criaç::i.o de aç:&.a pl:'af•r.nc:l.&l..l ou 

awa.nto de cl.aa••• OXl..lt.ntaa, sem ~J:'dal:' pl:'Ciporç:io 

c:o~a aa dGmal.a •api;Cl.IIIS • c;:J.aa••• , salvo •• Já 

pr-eviatoa ou autorizado• palo •abtuto; 

:ti - alten.ç:l.o ~ pref~Cl.aa, 'lnUlta<;•n• 

• c:ondi~a da :"lllagate ou ~zaç:io da uzaa or.t ma.1.1 

c:J.••••• da aç:õea p:l:'lll:fel:'lllaCl.&l.&, ou =::.aç::i.o de nov.a 

c:l.aaa• lll&ia t'avt~n.cida; 

IU w ~o do dividaado obr.igat6rio; 

IV t'uakl da ccepanhia, cu :lU. 

inc:o%'po:.çio - outl:'a; 

v - pa.rtid.pa;:lo - qrupo de aocil.ldadllloa 

(art. 2fiS): 

VI - II!Udanc;a elo obJ•to da CCIIIIplllahi.a: 

VII - c.uaaçio do •atado de liqu.:u:i.l.ç:lo da 

o:cparlhia: 

VIII - c:riaçio de partea bend'ici;tnaa; 

IX - c:ido da c:ompanhia; 

X - diaaol~ da c:capanhia. 

5 1•. Nos c::aaoa doa inc:iaoa I • II, a 

.t'ic::tc:ia da dalibuaç:lo daiplllada de privia aproV&Çio 

·Ou. da ra.tit'icaç:l.o, - praU; impronog.iv.Í-c:l.e =. ano, 

pozo ti.tu.l&n~.~ de maia da -tade de t:.lda cl.ud'~c:l.e 
açóa prat'.ret:~ciai.l pnJudicadaa, N~UAi=l ! I-. 
aa..mlüa •.peeial c:on.-oc::ada pel.oa adm..lciat.radarea 

• illatalada cca aa :fol:l:ll&lidadlla desta t.i.. 

35 
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5 4'". Oeveri COQSUl:' da ~t.a d.a :a:lsembl4i:a 

<;oral que dol.l.bclrar sobro :;r.s mat:.Or::.:aa <:los ::.nc:l.:.os ! 

e II, so ni.o houv.r priv:.a aprova.çi.o, qua 

deli~raçio .!IÓ tori. o:C'i=cu. apQa a sua rati:C'ieaçio 

pola assGI%ltll41iõl ospoc:u.1 pnv:J.::ua, no S 1•." 

"~. 137. A aprOV1lo;ao ciaa m.aeir:..as 

proVl.•ta• nos i=soa I ;;. VI do art. l36 d.á :ao 

;ac.l.c;m:~oaa d.issl.ãonto d.irca::.t.o de nc.nr-s• 0.. 

COf!IPL"'lhi&, !lled.ianto z:cKIII!bolso do val.o: das ·~• 

a~oa (art. 45), obsorvad.as as sequ.J.ntola no==aa: 

I - nos casos dos l.neisoa I o II d.o art. 

136, •~te e.ri dire::.to O. re1:.1.r-.cia o t.l.tula.J: doe 

a96-a o. ·~· ou c::J.;a••• proJud.icad&a; 

tari d.l.ro::.to a. rwtin.Ga o el.tu.lar O. açõea: 

aJ que Mo l.ntoq~ Lnd.i~• ~r&l.a 

~roa~tat.ivaa O. ca.r:tel.ra cte açi!>ea &dml.tl.doa à 

n-:~o=açio - bol-• a. !ue.:roa; 

b) da CCII!Ipallbus ablrtaa âaa quais •• 

.neon.~ - d.rcul.açl.a no mercado IIIOUloa da -~ 

do tot&l das aç6ea por ela «Utidaa, ent.ndando-

por &~:1 e~ eirc:W.açJ.o no marcado todas a. aç61a da 

companhia IIIC10:1 - a. prgpri.U.dll do ac::.iozu.ata 
o:o:m~ador; 

III o ~l.ao da 

r.clamad.o l cc:apanb.ia no prazo 

contacloa da p.lblica~o da ata c!a asa.abltia .;.n.l.; 

IV o pra~ ~ o c:U.ssic:tan~· a. 
~~ç:lo de aaael!lbl4ia ·~=•l (&:ct. l3fi, S 1•) 

aari contado da publicaç:Ao d.a re~t1va ata; 

v 

podlll:'.i .s111r lõiXl.gl.ào após a ~b.!llo~ncl.a cio d.iapo:IT!O no 

5 3~ e, :1111 ~or o c:aao, àa t"ll.~l.!::.ca..,i.o c:tr. dol~raç;io 

po~a aaalll!lbléu.a g•nl . 

5 1•, 0 &Cl.Ol:.:I.SU àl..Sal.den~ de 

de~i.be~çio d.a aaalllo!llbló::.a, 1.nelU#1~ o tit.u1~ de 

.:açõeloa pret'arenel.:;u . .s som d.ir•l.to de voto, ~ri 

ax.ereer o àl.r111. to &I ~lso das &ÇÕIII& da qw~, 

oomprovad.u:loant•, ara t.l.tular n.a c:laU da prl..lll&1ra 

publicaçi.o ào cteii tal àA c::onvocaçio dz u8111111bl,ia, ou 

na d.ata da c::omun:tcaç;io do fato :-.lovall.tlll obJ•to da 

dal.:.bera.plo, - an~rJ.or. 

5 2'"'. o di.rel. to de =-bel ao podori ser 

-rcido no pra:&o pr.v:1.at.o no in=ao III do caput: 

d.eat.e art.iqo, a.:.nc;br. que o c.eular da& ;a.çõea t.enha·•• 

.O.tl.ào de votar centra a dalibe=açlo ou .nio ttlll.h& 

c::omp.areci.do à reunilo. 

S 3'"'. Noa O:.:z: c:U.aa suba.qüent:.. ;ao U:z::mino 

do pra:r;o de que aau o 1nciao II:t elo capu:t: àlla-e. 

artiqo, c::ont.ado da publicaçi.Q da ata da aa .. mbliia 

ger.J. ou ela &&&GCI:Ili.:.a e~al que rat1t'icar a 

dal.ib.r:açt.o, i .t'a.::u.ltado ao& órqi.oa da ad:au.niatraçi.o 

convocar .a aaallllllbli.ia geral para =-con&,J,~ ou 

ratificar a ~~ç:io, •• en~ CiUIIII o 

pa~to cio pnçg do ~lso da.. açóea aoa 

acioniataa di.udent:u que ex.rcanm o 'Cu.rel. tO d-. 

ret1rad.a pori ... naeo a eat.ab.i.l.idacle .t'~::a da. __ ... 

S 4•. Decairi do d.i:aJ.to cr. reti.nda o 

aciotl.i&ta que n&o o ~ no ~o .t'i.Xado." 

"Art. 152. A aasebl.úu. g-eral f.ixazj, o 

montante global ou ind.iv:~odual dá remun•raçio cio& 

~ru.at%'adorea, :~.nc::lusJ.ve be~i=os de qu&lqu•r 

n.atureza e verbas de representaç.i.o, t.ando em ccnt;L 

suas reaponaabilldadea, o t.etapo d.-d.ic::acio :La suas 

ru:tçõaa, .sua COII!PIII~nci<l • reputaçlo ~t'i.aa:~.onal e 

o valor cios ••u• -rviçoa no mercacio. 

. .............................................. ~ ... .. 
"Are.. 162 •••••••••••.•....•••••••••••.•• -

S 3 • • A reaJWl;er:&ç:io doa !MIIIbros do 

conselho .t'i&c::al, alio do ~bo, ol:lri;at6r.io, d.aa 

deapeaa:s de lOCI:IIIQ,.:lo e ut.d.a rwc::aaaária:s ao 

d.ea:~o da t'unçio, aeri t'ixada ~la aaaembl,ia 

~ ~ os eleger, • n.io pod-=á ser :i.n.t'erJ.or, para 

cada ~ - exercl.cio, a d&z: por cento ela qu., -
IDiid.ia, tor a.t.:::i.buicla a cada diretor, nAo COIIIplltados 

benet'!c::ios, v.rbaa da r.apreaentat;io • parti.eipaç::i.o 

ao. lucros." 

"Art. 163 ••••••••••••••••••••••••••••••.• 

se a a:apanhia tiver audito:caa 

00l1aelho tiac:al, a ped.ido de 

qualqu•r d.e aeu.a ~. poderá aol.iel.t:ar-lhaa 

uc::.l..&.rec::1toa ou int'oD~açl3oea, • a apa.raç::io de 

;!ato.· eapecl.Úcca: 

S a•. o c::cru~elho ti.ac:al podari., para 

apgza:r t'ato c::u.jo eac::.lar.c:imant:o ••:J• o.ceaa:irio ao -- .. ·~ . -)uat1~ic::at1va, quest6u a a-=-a reapond1d&a .. .,or 
:porl. to a .so-1ic::i t&r i. d!.re:tor::.a que ~nd.J..qU•, ~b., 
•••e !iln, no pra:~: o l!láx:Lmo de t.r.:..nta di.aa, tria 

peritc:s, que ~ ••.r :poasoaa !i.u.caa ou JUrid.icas, 

O:. notór;;.o ccnhOC:::u!!en'tO na área - qup'tlo, entre o:s 

qaa:a.s o =••lho f.iacal eacclh•rã. ._, CUJOS 

t\onorárl.oa aerio ~o• pel<l c:ompantúa." 

"Art:. 170 ••••••••••••••• -. •••••••••••••••• 

S 1•. o preço de emiaaio davari. ••r 

.t'i:a.d.o, •- d.iluiçlo inJUSU.t'icada da partiel.p&ç:Ao 

cio& ant.J.goa ac;:;:.onJ.staa, ainda que tonham d.ire.:s. ~:e~ de 

F-rerin=a para :subacreri-l&a, tendo .- vista, 

alt.rn.ativa ou eonjunt:amant.: 

- • per~tiva de rentabilic:l&cM da 

ccmpanhi•; 

II 

a.ç:io; 

III - • o::~t:aç:io de aua.a aç13oea • Bola• ,ele 

Valores ou no -=cado de bald.o orcpuu.Z&Cio, adalit1do 

.áq::.o ou deaig::.o - .t"Unçlo cb.a ~çQe:s do -.rc::ado. 

S 1•. A proposta de &1ZMftto do c::apl.Ul. 

~ .. cl&rec:ar qual o c::r1.U.r.:s.o &dotado, ao. 

tumoa do S 1• dastlll artigo, juatit'ic::aado 

po=-nori.~t. oa .aspectOs ec:oll&:u.eoa qtte. 

cLCI~rzara a sua ucolha." 
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"Art· 176 ••.••.•..• ··-·····-· •••••••••••••• 

...................... ~ ............................ . 
s fi•, A Cl::lfiP&Mia !:'~, CQIIl pat.:r.lJIII3n;:.o 

llqu:.d.o, na data do balanço, n.i.o au~r:.or a 

Q 1.ooo.ooo,oo (um =il~ &. noa .. u) ~ ••ri. 
obr:.qada ir. ela.bQr.'l<j:3.o e publie;~ç.io da dm:lOn.s~::::açio 

Oa:ll or:.qens a aplieaç:õ•.s d.• r•cur.so:~." 

"A:'":.. 2015, •• -••• · •• -:.-•• -....... --•••• -••••••••••• 

I - •' ........... '. • .-.• -..... -• ........... ~ • 

c) por d4ol.:..bo::açi::> da aa.stv.'..blô:.a qoral 

(art. 136, XJ; 

n.~~.rt. 223. , , , , , ..... ,,-,,-,,,, ••••••••••••, 

S 3•. Se a :~..ntx~rpo:.~oçi.o, !ua:lo ou c::.;.ai.o 

onvo1 var.:.. CCit:panhia abU'tll, aa SOCJ.edadoa qua a 

auc~KlQl:'Qifl sedo tambám ~r tas, do vendo obtor o 

:nl&pGct.:. vo r.qiatro e, ;~e !o r o czao, promover a 

ad!:lu.salo c:t. n.qoCl.açio elas :10v:as açóea no ~rcado 

a.cund.ir:.o, no praz:o mixllDo ~ cer.~to G Vl.nt:o d.iaa, 

cc:~r.~taâoa da data da aaaoa.l:lló:.;a g.n.l qç., ap:I:'Ovou a 

oporaç:l.o, ob.8•~cto aa -no~ ~rt.::.n.ntou baJ..)Q;~a 

pol.a coe:u..!la~ ~ V&lo~• Mol:l:..:.i.irJ.oa. 

5 4•. O ~acumpr:~nto do pnv:.ato no 

p.ariçra!o an-e.r1or c1ari .ao ac.onJ.::sU O:U.re:tt.o de 

r.~tl.:t:ar-1$• da cxcr;panhia, m.d.i;mt• t'--=bolao do valor 

daa auaa ::~~~• (&%'t, 4!51, noa tr:tnta d.l.aa ll<aqU.:.n.e..a 

ao t.6=.no do pra.:~~:o n•l• =--!orl.do, Qba•rv.ado o 

~apoato no& SS 1• • 4• do .art. 137 ." 

"Art. 229 ............................... . 

................... -.......... , ..... ~···~·············· 
S s•. A8 aç:Ou ::.nt~ra.!.•~• o:;:m parc::.l.aa 

de p&t:I:'.1..1!1ÕlUo da OOUip&llh:ia e.tndid& ••rio au:i:Ouid&• 

a aeua t.itularea, - .!IUCatl.tUJ.ç:l.o ~. -xt:tnt.aa, na 

~::-opo:-l;:io dl.!orento roquo:- aproV11.ç;lo da codo.s o.:s 

t::.tu.!.a:-e,, :a.nclu.sJ.v• d&a aç:ÕO!I S<ill!l. d::.roJ.to .a voto." 

"AE't. 230. t-roa caso!! do ::.ncoJ:?O:-a~o ou 

rot.l.:-ad.ll, prevl.:Jto no are.. 137, l.nCJ..IIO II-, :Jori 

con_t.ado a pz:rt.:.r d.lt. pU:Ol:tcaç:;lo d..ll; ;.U quo apro~J: o 

protocolo ou JUllt::.!:icao;io, ~· o pao;a:n.on::o do proç:o 

da J:eG!mbol.so .s01t10nt:o. ••ri d.Gv::.do ,.. a oporzç:io v.~.or 

"Mt-. 250_, . , ..•••. , •..••.....•..•.•..•••. 

S :1•. A par't.!.e::.paç:j.o d.oll ac:tcm.:.!lt:.:I.:J ni.o 

eont.tol.adoJ:aa no pa.=l..lllÓnl.o liqu::.do 111 no lucx-o do 

reapact::. vaman to , no 

balanço patr::.mon::..al o na. d«zlonat...-.ç.io do ::-oaultado 

do ox.rcicio, 

"Art. 252 ..... -;.,, .••.•• -.~ ••.••••••...•.. 

S l• . A aaaOI:II.bl•:a.• .;oral da ~::ompa • .-1hl.::~~ 

:a.neo::-pont.d.o:tõll, õ~.prov.ar Qpel:'&ç::iO, ~v.ri 

aut:orJ.z.a:r o aum.nto do cap::.~~ a ael:' r-e.al::..z..ad.o cem 

::~~a aço31ta a ••r.~~ in.eo.rpon.daa • noa~&J.r oa par::. toa 

qu• •• avali.ario; oa ac.::.on:.ac.t.a nio t•do d.l.ro:.to CW. 

p.not'e.rine.ta para •~=-ver o aU~~>~entO de cap::.tal, 

--• oa d.i.aa:.doane..a ~do ~ti.:r;a~•• da ~:ta, 

ot..rvado o d.l.ç>q!!!l'1;º nç> zrt. l37, I:t, -.u.an- o 
~1'ao ciO vâlor a. auaa açõaa, noa tetlilo• do. art. 

230. 

5 2•. A •••QIIIbl'-i.& ~1 da C'lOa!p&nh:ia 

çajaa .aç:óea houv.rea1 doi ••r incorporada• •omanta 

poderá ç:.:ovar a o~ç:Ao polo voto ~ -~. r10 

ldru.mo, daa .aç:óe• CCIIa dir.:ito a voto, • u ;a 

apx-ovar, a.uto:rJ..z:ar;i a dirGot:or:.z a a.U:Oac:revG:r o 

au::u~~nt:o do cap:a.tal c!.a !.ncorpot";ador.r., por conta. do= 

!IIIIU:s ac:;oru..=ta.:~~; os d.l.ss:td.lllntCIIa da dc.li.bctraç::lo t.•rão 

di.n11. to do ::-.e..::.r.ar-:so da ~i::~~, ot=ca~ o 

dl..:~~PQ.:=t.o no aJ:t. lJ7, !I, medi;ant.o o ro.mbol:so do 

valor do _,ualll a~111, noa termo.s do art. ~JO. 

..... _ .................... _._,. .. ,~_ ........ _ ........... . 
"A.rt. 2!55. A zlicmaçio do cont=olo do 

c~nh::.a ablllrta quo 4epclnda ào autoJ::tz.:aç!o do 

govcarn.o para !unc:.onar caaú :sUJe::.ta .t priv.:.õl 

autoJ:"J.z:.açJ.o do ôrqi.o canpot.cmt:o para ap:t'Q'v.llr 

a.ltor.a~ do :s•u oae.at:utQ." 

"Art.. -2!6, .•••••••••.•• ···············--· 

II - ·········~······••••••••••··••••••··~ 
a) eotaç:io l!lécli& d&a õJ.ç:iSoll - l:lolaa ou :u) 

.. -=cacto <W :bal~ orva:u:Qd.o, d.urant:e o• nov.ne... 
diaa antanon.a à d&t::l da cont...-.b!O:lo; 

"'' ......... ~- ...... ··-~- ........... ·-~ ............. _,, -~· .. 
E 

S 1'". A propoata ot;l. o contl:ato <W eaapra, 

a~ de laudo · de avaliaç:Ao, oba•:t:'ll':ll.do o 

di~ato no art. a•, SS 1• • 6•, .. J:'á au:om.t:.i.d.o à 

privia autor:J.Uç:i.o d.& •••~1'-l.& qeral., ou i. au.a 

rat:.i.:f:ic:açio, aob pana .:S.. :reapona&b:l.li~ doa 

&dm..iniatrado~a, in.t.ruido o:an todo• o• •l~toa 

neo:.aa'-r:t.oa • del.ÍbeJ:&Çio. 

S 2•. se o preço d.lt. aqu.uiç:i.o Ul t:rapaaa&%' 

~ voz: • -:t& o ma::.or doa trila val~• .:S.. que tratA. 

o :ine::.•o !I do e.aput:, o aCJ..oru.at& d.iaa:a.c:tene.. da 

delio.r&ç:Ao d& aa .. mbl.'-i.a qu• a .apt"QVar t:ari o 

c11no.:. to <:LI :ret:in.r-•• d& OCIDipanhia med.ian-e. 

l:'eambol.=o do valor dei .=ua111 ::~~ç:6e•, no• t:111:t=o11 ào art. 

137, o.b:SCir"'r.ldO O dl..:=PQSt:O Qlll SQ;U ::.r:c:::.:so. li ... 

"A.r-t.. 264. 

eont.rol.õJ.dol:'a, do 

ju.!~::.~::.caç:.ão, ap:-esont::ada 41. aa•olllfiJ::lléti::~~ qeral c!.a 

cont:t"olõlda, dovo:r~ conter, õllúm da a .:.n!o.na;a.;::Ooll 

-- preVJ.:Sbll noa, art.:~~. 224 225, o c:ir.lcuJ.o d.:a.s 

rela.ç:QG:s ~ !IU:Oatl.tu::.ç:.io daa õJ.ç6•• doa :ac.l.on•,ta• 

nio cont=olildor." da eone=ol;zd.;t. =m baso no v.:~;lor do 

~=.:nõn::.o liqu::.do d&• aç:Qea da cont.r"Ol&dora o d& 

controJ.~. av.aii.ado.s oa d.oJ..:= p.at:rl.l!IÓn::.oa 5CJ'ilUildo oa 

-11:110• =:~.tárJ.oa o n• --- d.at'A, a pr.ços de 

-rcado. 

. ;, ................. -.. ; ......... ~·············-····· 
S 3'". S. aa r..b.ç:õea c1e aubat.1t:u:.ç:io d:u: 

.ao;:õ4• doa .;.el.onJ.ataa lllo cont:rola.d.o:rea, preVl..ataa no 

protocolo da ::.neorporaç:io, !Ol:'Qm -noa vantaj~saa 
qu• aa n.•Ul t&.nt•• d.lt. ccaparaçio pt'QVl.at& n••to 

;artl.qo, oa &Cl.onl.ata.a d:i.aaJ.dene..a da dalil;le~ç:io ~ 

aaa-.blé.l.a o;aral d& cont.r"Olad.a que &prOVa.'J 
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~:---.:;e..~-o-<llapo:.~ no• ~- 13'7, ::t:t, • 

230, podario op~ entz. o va.l.~ d.e ...-bol.•o t":i.x:ad.o 

no. t.%m0111 dCI art. 4.5 • o valor do pat.rill!ón:~oo 

li.quid.o a pr.çoa de mercado." 

"Art. 270. A convenç:lo de <;:upo c:tav. ••r 

.:prov.da ClCIIIl obllervinc::ia elas no:cmaa: pari'" al t.raçio 

do =ntrato 111oci&l oa do oatatuto (art. 136, V). 

"Art. 2!13. A •••-=bléi.a g.nl nl.o ~. 

·- O c::on111~tizMnto d..oa cU:O.!;o:C.III OU Qarc!.telll, :IIIUC!a2:' 

o obj•to •••.nc:ial da •od.~. prorro;a.r-lhe o 

p.l:'a:o:o. ;:lo dura.;io, ;;~.~ur ou àiml.nu.:.r o capiul 

.soc:t.al, pa:-tllls 

benttt'J.c::.ir.r:.::a.s nam :r.p&ov.a: a partl.cJ.paç.io am çrupo dCI 

.soe:t.ed.ado." 

"Art. 289. Ar. publieaç:Cca• ord.cmad.as por 

••ta IA.l. :sorio fo.:a.ta111: 

I - nO'ó:r:qio o!J.OJ.al da On:t.3.o; ou 

I: - nQ ór<;l.o o!.ic:~.al do DiiiiC"J.to &"..:ieral 

ou Estado, con!'o:cma -tca);a :n.~d.a a sede d.a 

~J.::a;o 

-. jornal dCI qrande circulaç:io 

w:litad.o na localidade - que ••toJa JU.tuaà& a a.ao 

c1a eaapanhia. 

S t•. A Cc:ml.s111lo de Valoroa Mo!:lil.U.nos 

;::od.ori dotenu.nar qu• &a publicaç6.• 0~111 po.l:' 

-ta Le.:1. ••Jam fo:~.t;U:, ~ • .a. JOrnal da qrande 

c.:i.rc::ulaçio naa l~idade• «a. quo 0111 valoraa 

mobiJ.i.i..rJ.QIII da c:o:,apanhJ.& IIIOJ&m n~~ - bol4& 

ou - ~rcacto de b&J.ci.o, QU d.i.a•..u.~~ pO:t' &l.<JWil 

outro ~o qu.. •••~ sua. a~~~pla divul<p~.çi.o o 

iJMd.iato ac.••o is inror:m.çõ-.•. 

S 15•. M publica~• do balanço o da 

~at:t"aç:io c:!-. lucro• • p.rd.aa podaria ••:c- t"llitaa 

:aciotando-•• COIIICI .xpr.••lo mon•ú:c-~• o '~!~ilhar C. 

':c.aia'.~ 

"A:rt. 251,. A~· r~ qu• tiv.:c

~o• c:!-. v:z.a~ aeioniata. ~ri; 

Ar':. 2°. O• ~r"::s. 9"', 1::., 15, l7, 21 e 22 doa. I.a:t :'l. 0 

6.395, do 7 C. do:.::omb:::o ele 1976, p;~.:s:sam. a v1.9o= = a 

:sOÇU.;.ete :::Ddaç.j.o; 

"Art, SI'" •• , • , .•• ··-· ••.••••••••.•••••••••• 

v .... 
oqu.J..=r.t::.'II:I.S do zdm.l,e:~.strad.oro•, 1!101111!:>:1:'0• do con•olho 

!'iac:al _ • aao:u.::ataa dlt o::xnpanh:~.aa llbarta.s, do• 

:tnte.:modi~rJ.o.s • dos diii!IZ~s ~rt::.Cl.pan-eoa do 

"Art. ll. ..... ,-....... ~· .....•.••••••••••• 

I:II - auapan•.io d.o oxar.::!.ao do earqo d• 

aâau.nJ.•~ ou c:!-. con•elheJ.ro f"iac:al o.e c:capanhia 

llbaru, de ent1.d.ad.e do sutG~~U c:~-. dJ.atrJ.bw.çi.o ou C. 

out:ra• tantl.~a que dopendam do autor:.zaçi.o QU 

roqJ.atro na COial.aai.o c:!-. ValQraa Hob1.!i;á:n.oa; 

rv - i.:w&bil.it&çi.o ~:c'áda, .. ~ O miJamo 
do v;Lnce anaa. i*Z'& o ~ci.o do• ~· rae..i..r.doa 
na inciso anUIZ'ioJ:": 

VI - casS&Çio c:t. aut:m:izaçi.o ou ~~. 

para o .-rcic::io daa ativ.i.dad.la- CS. que t:%11.1:& u1:a 

Loi;" 

VII - p:r:oibiç:io t.aporáz'ia, aU. o 111:ixi.1110 

de vint8 ano•, de pÚtJ.car' d8tcml.nadu &t:iviclades 

ou ~95o•. para os int8g2:-&ntu: do aia=-. CS. 

d .. htribuiçlo ou rã outras entidade• que d8pendaa cs. 
au1:0:n.zaçiQ ou 

Mob.:a.liinos; 

r~~qJ.stro na CQali..ss~ de V&l.or-.s 

' 
V:t:II - p.roibiçio e.çorária, atít o ~ 

d8 da: anQs, de atuar, dJ.r.,t;a ou ir:ICI..int.az~M~nto. em 

uma ou maJ.a IDCidalid&dlla da open.çio no 11111rcado c:!-. 

valoroa mot.iliál:.:.os. 

s ].• .................................... . 
I -R.$ 500.~00,00 (quinhentos: m.U r.aisl; 

II - Cl.llqllenta por ectto do valor da 

eml.ssi.o ou open.~o .1.=-gular; ou 

n::t - trãa vaza-. o 1110ntante da vantag".m 

.cc~n6ml.c::a obtiãa ou da porda ev.z. tada .m ãeeorrinCl.a 

do il.iCl. to. 

S 2•. Moa c:aaoa de zwinc::id6neia ••rio 

aplicadaa, al.ternatl.~t., laU.lta ~ te=~Qs d.o 

pari.t;rU'o anterior, •=' o triplo do• valor.• 

:fixadQa, ou poanal.idade p:cav:~.ata noa inc::i•oa III a 

VIII do caput: daate &rt!g"O. 

S 3•. Jte•salvado o diapo•to no pariqra:fo 

ant.r.:.or, aa poanal.idades pz.vi•ta• noa inciao• III a 

VIII do caput: daat8 a.rtiiJQ acm.nte Hrio apl.ic::adaa 

~ caaos d-. int'raçlo ~. uaim ~i:u.daal -
na.=aaa da CQm.iado da Valeras Mobillhio•. 

S ,. • M ~i~• ~te a.z:-ao 
:i.mpostaa oca oba~a do ~to ~ato no 

S''2•'clo are·. g• 'cioata Lei, ~ ~o 'para o 

Consel.ho ct. :Recu.rso• do SJ.at.a. Fi.na=~%'0 NacioCI&l.. 

S s•. A CCIIIIinkl ~ Valona ~li*rl.o• 

~ .suspender, - qualql:la2:' r-.. o F= 1tmento 

a.â:aini•tratiw, - o illd:iciado ou: acuaacio ua~aa.r 

~ c:!-. c:ampZ'alll:l.aao, ~;ando-•• a: 

I - ee••.ar a pritl.e. cbl &tl.v.:a.clad.es ou ato• 

con•:td.eraàos illc.L tos pela coau.aai.o de Valo:ea 

Mob:.l.;.ár:toa: o 

II .. 
apontad.aa, .i.ncl.ua.:.ve .i.nc;!en.i.zando os Pl:OJuiZOs • 

s 6• • o coasprani•~ • Clll• •• r.:f•l:O o 
pariqra:fo ~te:t'J.or ni.o impo:l:'taz'S am:fiado quanto à 

matéria c:!-. :fato, nora rec:onhe=--nto do l.liCl.tudll d& 

çgnCW.tã analisada. 

5 1•. 0 t•~ de COIIIprcmiSSO d8vori &•r 

pul)lic:aclo no DiárJ..o o:ticial da UnJ..io, 4iscriml.nando 

O pZWZQ para c:=ap:"lJIIolllr:l.to cl.aa cbl:.:OQ"a~S 

~~te .. açm.ida•, ~=t aev inadi.la;l1.-nto 

c::arac:.t.erizari =me de deaobed.i~=•• pzwv:La'I:Q na 

art. 330 do C6d.i9Q Panal. 

S a•. Nio c:gmpridaa aa ol:lrio;aç6oa nct 

prazo, a Cc;xa.iado rã Valozoos Kobilt..irioa dará 
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:antG:rJ.or.t~enta suap4nao, para a apll.caçlo ~ 

~li~• ~1-v.:~.a. 

5 g•. Seno =•:.dara~, NL aplicaçio G. 

penalida& .. ~at:za n& l~. o a~to 

~icaz: ou • 
o:l.rc:w1Citind.a ~ qualqu.r peaaoa, o~ntan--.-nt:a, 

con!eaaar il1eito ou p:r:eatar inro~a ralat.iv.a .._ 

.sua ~aatar:.al.id&c:!.. 
S lO. A Ccmi .. l.o d-. Va.lo:r:ea Hol:lil.iár:.o. 

::.çul~tari a aplicaçlo do d.i~ato no. SS s• a 9• 

d.ate a.rtio;o aoa pro~~ conduz:idoa pela& 

Sol••• de val~a • entl.dade• do 11111rc:acto ~ balão 

o~iu.do. 

S ll. A multa comi nada pela 1nca:ucuç:io do 

ordom d.a • COIIU.JJiilio do Vlllo:r:e• Mabiliál:'l.oa, no• t111r=o& 

d.o :.n~l.::so II ào c:aput do art. 9• e do :.neiso rv dca 

:=~ou 5 1•, nio exced•ri. a ll$ S,COO,OO (einco Mil 

ra&l..lll) por d.l.a Go &tl:'ll•o no .seu ~r~eo e •ua 

aplJ.caçio :u:u:lapando do :~.nqui:I:'J.to &dmut.istra~vo 

prGVl.Sto no i.m;:J.ao V do ~t do maamo art1.90. 

S 12. Dit. d.oc.ulo que aplic:az a malta 

prev1ata no pariqrat"o .ntorior e&beri r.carao 

vglWJt.ário, n<> ~'!:o dlõl doi.:: d.J.;aa, :ao COJ.ag.tado da 

Co:::u~~Ja~ de Valoro• Hol:l:~.litrJ.o•, G- Clt"ct::.to 

sUJJpezllll. vo ... 

.. Art:. 15. • ••••• -.••.••.••.••••••..•••••••• 

V enticlacte111 ~ -.r~ da baldo 

o~izaó::l." 

"Art. 17. Ali BolN.s da V&l.or.s ,. u 

..ntJ.clad.. da mereac1o de ~leio orqa:u.zado 'tU'iQ 

o:r.uton.o:lll.a a~nisentiva, i"in&nee.J.r.a • patnli!Oru.al, 

operando sob a auperv:ulo ela comi•aL) de V&lora• 

Mob:.l:.á.z'ioa. 

~rio;n.t'o Wuca, Àa Dol-• de V&.lor.s • b 

c;mtl.cl.adea da ~ da Uld..o orqani=td.o inc:umbe., 

CQIIICI ózvi.o• auxili~• da cemisdo d-. ~ 

Mo.bj,1iárioa, fiac::ali::al:' o• :.~~pectivoa ~- • -

a;=o=~• nalaS r..lizad&a"." 

"Art. 21 ..••••••••.••••••••••••••.••••••• 

II ~- o r.;i•tro paza n.;oc:iaçlo no ~~~erc:ado 

c. b&.lelo, orga:u:udo ou n.J.o. 

2°. o rog':L:stro ® art, 1$1 ~ru 

:::-.aq:.:stro para o :noreac!o dca balclo, mas nio para a 

bols"' ou en~• dca ~rcad.o do ba.lclo orqan:.=do. 

S 3 ... S.lo ac:.Vo~.d.ad.ea elo IIICire&clo do b&lcl.o 

n!i.o orqan:.zado aa roali.zacb.s co::t a pa:-t:::.c:.paç:J.o cl.at: 

empresas ou p%'1:1:!i:sa::.ona:.s :~.nd.:.caQos no a:-t. 15, 

:~.ne:..!los I. II • ::::I, ou no:111 :s•us Gatabllllee::.rnonto•, 

caxclu!.cta. •• opcarot.ç:o3caa o:!Gtuadll.a Qlll bolaaa ou 111m 

:sl.star:lllll aanunl.atr.&dos por lllntl.d.J.dllll da baleio 

orq.an:.zado. 

S 4°. Cada Bol:lll& do Valeras ou cmtJ.dad. da 

1:10r=c!o do balclo org.;~.n:.z= podcari Cllst:abolcaeor 

roqu:..s.i. ~O :I prôprioa para que 011 ~leras :111ejam 

:~:à.:.tJ.do11 à neqoc:iaçio no .sau ne:.nto ou :lllillt~~~~&, 

mecl.i.an~ p~v::a.a çrov:zç&Q da o::m:t.aai.o de Valera• 

Hob.;.li~o•. 

S s•. o ..reado da balel.o o~.:ta.do ••ri 
adra.iru.•trado por ctJ.àadea cuJO 1"uncl.o~~ 

ciopencleri de auto:r:.~ç::i.o ela eomi·sa;!o da V&loroa 

Mobiliá.z'ios, que expedl.ri no:=aaa tp~r.&l.ll 11~: 

I - condiç6-.• da eonaeitw..çlo • .xtinçlo, 

:fozma Ju:ri.d.iea; 6~oa da adm:Lru.•t:r.çlo • •w 
preeac:hi.!Mn to; 

II ~ ec.reieio do ~r diaCl.plinar pela. 

ent:i~a, .obre o. ••llll p&rtl.c:i~t•• ou ~roa, 

~i$lo cr. pana. e c:aao. &l'oxcludo; 

I:II ~ nqui.ai. to• ou eondiç.3ea de admi•do 

quanto i. idone.idad., eapac.:a.d&de :fin..ne.J.:ra 

Mbilitaç:l.o t6c=ic:a doa admini•t:radores 

r.pr.aentant.a da• •OCl.oclacl.lall part.icipantu; 
_,_, 

• ' ou 

- cob=dos !>11111~• e~nt.:.c:LaC.11 ou sou• pa.:rt:.c:.pantCIS ou 

m.mbros, qu~ for o eaao. 

s 6" .................................... . 

III ~ ca11os am que o• v.aloroa mobl.li.iria• 

po.dario aar n..goc:Ladoa s.urrultan•:am.nte noa m.rcadoa 

da lXlla& • C. bal~;- orqan1zado ou ilio ... 

"Â3:t. 22 •.•..•• -; •••...•.•..••••••••••• ~ •• 
' Pari.qn.t'o únl.c::o. . ••.••••••••••••••••••••• 

VII a r.alizaçlo, pC~~1a• ~-
õabertaa ecm at;:Q..a admi tida• i negoc.:a.açlo .., bolsa ou 

:no -=cada ~ baldo o~:.zado, d,. rauniO..• anual.• 

c::om aeu..s ac.:a.oniat.aa • agw~.t.a elo ae:rcado da valores 

mobilih-io•, no 1~1 de l!laior n.qoeJ.~çlo elo• 

titulo• da ccapanhia no ~ &llte.rl.or, para a 

di vulgaçlo de .in.t'ormao;:Oe• quanto i ro~v.a .. 
resultada• • roapo~~ta ao.- ••el~tas qua lhaa 

J!or.a. •olicitado•; 

VIII - &III ~~~ m.~a• previ11t.aa -

-lei." 

Art. 3". Fica 1nclu1do na JA1 n• 6.38.5, doi 7 da 

l:lez..U:.:co ~- !.'976, o· .-.quint.-. art. 33, · ~:..se o• 

~-= 
"Art. 33. Pr.a~ - o.ito anca aa 

in:fraç.5ea dali no:r::~~~&a leçaia CUJO cumprimanto inCJ:IIIba 

t. Cotd•do de ValOl:"UI MCibiliir:.oa fiacal.iza:r, 

oeottl.daa :no IDC"C&do d,. valere~~ IIIObiJ.iá:no•. no 

imb:.t.o C. $lJ& compotllinc:L.a, contado •••• pra::o dz 

pritJ.ca do ille:.to ou, no c.ao da iM'raçio 

pan:~&n.enta Oll eont:.nuada, do d..:La CICI1 qu-. t..:Lvttr 

Cllll:ll&d.o. 

5 l•. .Apl.ie:a~sca 

inquéri ta para.liaado por l!lal.:l C. quatro ano•, 

pondant;a de &1.1paebo ou ~Ulqa:canto, davanclo :IGl:" 

a.rqlll.vad.Q O. of1c.:a.o ou a req~;~,.t:.maonto d& pa:rt• 

int•ro•sada, s.m prGJui::o elo s~ apuradas ::u 

reapon•Jl.b:.li~a pc~~l& p&=aliP.çlo, s• for o c:aao. 

39 
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S 2•. A p:-.ac:rl.ç:io .:~.ntarrompe-•e: 

I - pela not.:.:':a.eaçj.o do :a.ndJ.el.aclo; 

1% por q\l&lquer ato :~.nequivooo qye 

illlpoJ:"t• apuraçio da irr.qular:a.dad.e; 

III · po~l;a dacl.•~ condanató:-ia 

~rri~. da qualquar ór;io Ju.lQador cL1L Cãilli .. Ao 

da VÜOl:'l .. ~li.irio.; 

rv pola aaal.natura ... 
cccp:rc:ml.aao, CCIIIIO ~ato no S s• do a.rt. 11 d.eata 

IAi. 

S 3•. Mio QOrr.rá. a ~·=ç:io qU&nc1o o 

inclid.ado ou a.cu.ado encon~l:'-- -. .lu~r ino.rto 

011 Mo aabido. 

S 4•. Na h.ip6te•• do pariqra.ro an~ior, o 

~aao ~ contra oa ~· .~ •• 

~-- o ~ - ralaç:lo ~ acuaado 

""""'-. " 
"""· , .. 

pendant.a ou fito• j• ocorrido&, oa ptazoa de ~~çio 

~·=· ~:0 ut. 33 da tel. n.• 15.385, de 7 da ~ de 

19715, eo:llOç;ario ~ t'lul.r a p&r'::l.r d& data c1-. v:~.q<inc:.a deata 

"''. 
A:t. S .. ,_ i:ata Leu. entra MI Vl.qor tr::.nta diaa ap6a a 

su;a publJ.eaçio, aplicandQ~aa, tod.ana, iu.diata:r..nta, a p.t.rtl.r 

da•ta da~, ia o::oçanlu.aa que v:.arem a •• c=onat:.ttu.r. 

Art. 6'". .Ra~-aa a IA::~. n" 7 .SIS8, da 20 de 

da:z:CII!Ibro d.e 1989, o an:. 25• • oa SS t• a 2• do azt. 255 cL1L 

IA• n• 5.404, de 15 da d.lz~ de :.976, • ;aa ~a 

diapoa:~.ç:Qoa ~ eont:rir.z.o. 

PROJETO ORIGINAL 

O Cong~ "'~ Oêc:'lta: 

A.~ , ... Os .am. 82. 123. t25. 141. 161, 170. 111 • 205. a. !AI n'" & 404. de 1s 
óo clll:umbrO óe1976. paumil ....gcnr corn ii S0QU1nte rwQOÇio: 

~Art 42 - A c:ons:1JtU1Ç1o óe ~ por Sliblc:nçio pÜblca 

del»nne Óll l'llgii%JO prWvl:) da em!Uio r111 ComiUio de Va!Qta 

Moblllát'loa • ii ~ PQderi W .r.tu.da a01pei41oiltwtt•~tt~ dO 
in~ de EnWtUÇio fiNnc::eua 

·····-·····-··· ·······-· ·-
§ 'Z' • A Comlsslo de Vaioros ~ .;MI~ ~ o 

111g!SU"Q no pruo mãlamo 01 120 (cento • Yll'ltll} dlal. poóendQ 

~ilmodif ,· noarauoouno~·~ 

PQI'~CIU~do~,CIU~OOI - .......... ~""''"'"""''·--······~··--·-~·h·~·--·······-......................... -
-Att. 123. 

e) por .aonisw que ~ ~ menoa S% (anco por 

C*lli:l~ do captUI.ICICIII, CIIWiÓO 01-~ M;) atendiiWn,. no 
prazc~ óe oa {OitO) ~- • pildiÓCi óe ~ ~ ~

~ fund&lnerudQ, o:an ltldiCil;lo * matenea • snm ........ 

§ 3° • E lacultado a qualCjuer 3CIOI'I~!a OOter r<!~ção ce endereço • 

dos 3CIOOiS\a~ da empres-a. atendenc!O-!õe o pe<::idO no ma~imO ae t5 
lquu'I.Zel d.as 

"Art 141 • 

§ ~~ • Os \i\ulares de açóe$ preferenetai5 elegerão. em votaç.áo 

em segar adO um dO$ memcros do Cons.e!ho de Adrrnrustraç.ão. ou caso 

.neJ<•Stente este da O•retor.a 

Art. 3'". 

-· "M 161 · A CO~T~Q.a,noa teta um conselho fiscal, de 1u,eocf.~en•o 
permanente 

"An 170-

§ 7" • A $UD~ d4 noVilis açóes não ~ ser su~ECr a 
100.% tcem per cento) dO nUmero de açQa e.x:s~entes, ii ad.a 

5ol!lmastrct" 

§ 3~ • Os aoot\15tas 1er.ki ditOfiO de Pl'!e~I"ICia para SUI)SCnç.io 

da$ eml$$6e$ ae ~titUleS convers.i- convefSlve~S em· JoÇóc$ 

tlõnus de suti$CE'IÇki • parta bll~ ~- em iiÇÕe5 

emoliCU para ~ onerosa. opservanóo-se quanto a captahZação 
de erl!<lll05 por conve~ oe óotl6ntl.lrn. em aç6H o dt~o 1'10 

paragr..,ro antenor 

"AI\, 205. 

§ 3" • o <St'I!OenGO ~.a sot paod. comgldo monetanan"IOI\10 

peio5 incllc:M ~ aoa depoiiU:i5 em cadetneta de poupança. no 
~ minamo de 150 (~ dtal da dali~ em qua- fot óodilradO. 

adtn•ttndo-se prorrogaç.io nio suponor a 120 {conto • WEtl:l Cla5 per 

~da assemtllea gretai 

.JUSTIFICATIVA 

Com a pre$er\1e proQ051il.. ®te~rvarnos aper!etçcar a le• n• 6 404 de 

:9i6 ae mooo a. f<K:Eiitar .11 accr-.ura de C3Pilal petaS empresas. aSSim como r&fo:çar 
os aorei\OS d015 aetoru.stas mii'IOtllarl05 ll$plt0almonte aquele$ pouuodOres de .açoes 
sem voto ou com voto restnto TaiS ~ t6m ficaoo ,. margem d viCia 

emores..nat .apesar de pou<nrem grandM auannas JUnto a SOCIOdade Nio possuem 

,,strumentos Que voaO<IiZem um monuno de panEQPaÇio e ficam ltiiC!biiZ800S diante do' 

ceclSÕe$ e atos anamente pte)Udo~us ii SOU$ Interesses 

Para lacllnar a a0ftl1utõl de eap•lal. •hmona.rnos .11 CIOrlga~ o.. 
ontermechaç.ão por m~•w•çio fitl4llnceira. o q~<e ll'l1plica ,.... redução ce CIJ$IOS oem 

CCliT'.O aom.nuoção ee prazos e .e"i;ênCii!IS buroct'iiucu ~ 

NO sentidO de confenr m.ili01"415 poécr«<$ ,aos. iiOOI'IistaS $C!tiTI l/OCO O liOS 

monon~r•os em geral. ptO$X!tnOS 

1 eliminação da possiOEIIdade de 1\Jnc.tOnamento nào permanente dO conselho fisc.11. 

1a qu• $e trata de orgão com atnbuoç6es. fiSCOI~ o no Qual a l01t1 garante .., 

Pal!õerlÇii de um reprMentante oos ~Mm 11010 e outrO dos m•nontânos 

po~ol.o<ladtt ~e QU<ll tamtlem oS ~s !Uim voto pouam i::on\n:x:::11r 

aS$embte131 a.soe Que ~ S% áO capltOI e O& a.om..-.suadOles nio 
alendôlm o pediCO nC$U:i s-entidO 

Obriga~ ~ empteSa fomocot os endeteços. dos acaorustas, o que (:lemlrtlra 

uma ma~ unlio e pamct~ doG aoCii\ISta ~-

4 correção monetana oos dtlllden«i$ e a ~ dil!l que sep PQII~ pot maiS 

de 120 CIQ$ seu pagamento 

elesçào de um dos mernbt"OS so o:x'ISOiho filell ou da dn!ona poiOil aCIQtUStaS 

- 5ol!lm ~10 a 11010 ou com voto restnto. 

eJ<iSIM:ia de dtretto de: prefetinaa no cao ele cottverúo óe d0!:16ntutes. bem 

como estabelclrnento a. hmrte5 pata sublcnçiO de nova ~ • fim de .-mar a 
diluçk> il"1jUSIIIIcada ~ P""'"tEOpaçio aoonána do s6o::a» ~ 

M proposta& cnam um 1!!51imulo U .aplicaç6M. no n'lefadO aoonano. 
uma vu que cottferem maiS segurança aoa inveslldotes. Tal fato faosllt.ar.i a caQtaÇio 
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00 recursos pelõa$ omprulioils <;l~r~te JUil\O li PQPuiação. o que :>•gn.~b um 

granoe .mi)JI$0 ao setor procuuvo l'\aQOI\II 

LEGISlAÇÃO CITADA, ANEXADA PElA SGM 

LEI N~ 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (•) 

O Presl!ieniC: da RepUblica: 
Fa~;:o ~bcr que o Concrcsso Nac~onal dec:cu. c eu sanciono a SqU.mte L.ci: 

O O O O O 00 ·-·-·······~-... ~····" ---~-...... --~·----A~O~TOO•~-~------·-··········· o0oo_'' 

C,.,PITI;t.OJ 

GARACTERJS1lCA5:...E !'õATÚR.EiA riA COMPANHIA 
OU S'OCIEDADE ANÚ!'.'IMA 

.sq-.:~o J1 
Corutit~o por Subscnçlo PUblica 

R~t/Stro diz Emus4o 
Art. 82. A consútuiç1o de ccmp&nhi1 por sub:ICI'içao pVb!ia. dep:nde do pr~o 

rCi!StrO ~~o~ Cocuss.to de V~ra Mobiliarios, c a subsc:v;ao Klmcntc poded. 
$a' cictuad.a com a m~o etc INÜtUlç;lO r=Cll"<~. 

§ I~ O ~do de re;il;tro dr cmJss.2.o obc:dcçcri ts normas expedidas pela Corrus-
s.io de V.J.lorcs Mobiliirios c seri. umruido <:om: 

a) o cs::udo ele Vl&bilidad.c ccanOmia c f:na=a âo empn:cnd.imcnto; 
b) o projeto do c:stUUtO social; 
c) o ptO$pCC'IO, orp:uudo c assinado pelos fundadores c pela insutuiçio fm&l'l~i

ra iD.tcnncciiána. 

§ 2:' A Coml$$.l.o de V:alores Mobiliirios podcra co=diclo!W' o rcpstro a mod.if'ica
çOcs no c:ll:UUto ou no prospcao c: ~-Lo pof tnviabililàdc ou to:mc:n~e do cm
pr«tlciimo:uto~dõldc dos fund:u!orcs. 

'"''' . ··~~--~---=-···-·-·-~·~········~---········ ···-··················· . 
C.,..,.ITIJ'LOXI 

ASSEMBLJ::LA CERAL 

A.n. 123. Com:peteco Coludbodc~. se houver, OU &O$ liirctore1, ot> 
scrva.do o d:i:Jpo$to no csunuo, coavoc:a: a asscmblei.t 1erai. 

Panan!o ilnieo. A .IS5Jmlbl!:ia a:enU pod~ t;uabem. ser mnvoc:ada: 
11) pdo CollKlho F!Sal. nOJ cuos prevmos no n~ V do an. 163: 
b) por qualquer Kionisu. quanQo OJ admuusuadorcs mudarem, pOr mais de 60 

(R:SS~mta) dia. z convoaçlo, nos~ previSIO$ e= lei ou no e:u:atuto: 
c) pc~r làonisw: que Tq~res.entetn S,... (cinco por et:nto), no mirumo. do capital vo

wne. qiWtdo os adminisuadorcs nlo atenciercm, no llfUO de S (oito) diu. a pedido de 

con~~~o que apre1entanm,
1 

devidamente f:.mdarrn:ntado, com :ndica;io das mate
nu 1 serem tr1t:ad.:a:s. . 

• ~o<!<~,. ,.• M.J()II, H 11 H,_.,,..,« ISII-I. ''" ,. 

Ar!. 126. As penou ;:.resente5 :a au<:mb!et3 devc:.1o provar a 'u3 qualidade de 
actomsta, observa<:Jas i.S setutntcs normas: 

I - ~ mulue' de aç.X~ nomir>f;.UV"" cx.birio, :se: Co~Ui:ido, doo;:umcmo h~bil de ~u:a 
idenuo:Ude: 

11 - ~ 1i11.1larcs dc 1.1;6cs end<:>mvets c:x:ibirio, l[tln do doo;:umcnto de idcnmlf;.dc:, 
s.c uiaido, os rcspecuv05 cercirlcouios, ou dcxumemo que prove terem s1do dcpqsttaclos 
M sede social ou em tn.smu~~;ao fmanccua dCSJtllaá& nos anunetos de convOUI;lo. con• 
forme dne,rminar o matuto: 

III - os tttul:arcs de :ac;OC1 ao panador Utbirio os rcspccuvos ccnificados, ou do· 
eumento de depôsuo nO$ termalõ do n~ 11; 

I\' - .):1 mutare5 de .:t.ÇÕes es~murats ou cm cu~od1a nos termos do an. 41. além 
do documento de 1denudao:te, extblr.t.o. ou dep~tario na eompanhta, se o e1tat1.1t0 o 
e.\111r, :ompro~·ante e'<ped!do peta mstLIUICiO íinance~r" deposnarta. 

f !? d aeJorust:a pode ser repro:1C:ntaclo na anembla& aeul por pr()l;'uradOr consll· 
tuLdO ha menos de I (um) ano, que SeJ& actomJI:a, adi'!Untm:ador d;a companlu:a ou ad
~opdo: na companlua ~rtõl, o procurador pode. ;smda, s.cr t!ISILIUIC.t.O (mancetu., ca. 
bendo ao ;sdmmtstrador de f1.1ndo.5 de m~esumento repr~nu&r os condõmLn~. 

~ .:!? O pedtdo de procur:aç.t.o medi&ntc corrC1pOndênCLI, ou an~.~ncLo oll'bhcado . 

... .... ...... ....................................................................... . 
CAPI"tt.llO XII 

CONSELHO Of ADMINISTRAÇÃO E DIR.ETORLA 

S<ç4o I 
CoMCJho de Admini:staçio 

Art. 141. Na dciç;l.o dos eon~Jheiros, é f;açulcado õiOS ;acionist.u que repr=ntem. 
no mínimo, um décimo do apita.l social com direito a voto, mcja ou nao prevuto 
no ctatUtO, requerer a adoçio Qo proc:cso de voto múlaplo, atribuindo-se :a e:adll. 
:aç;l.o tant05 ~otos quancos s.cjam os membros do Consdho, e reconhmdo ao ac~orus· 
ta o direico de ~mulat os YOIOI num só CIAdid.:uo ou d.iuribui·los entre vUiOiõ. 

• A ININÇH ~.• /.,, lk 11 d6---· /fW, N Cfl/tl, fla-IO!w:luotlo, ""/oln#d dQ 
~I«<Ilo~wfiiUN.o!"N~-......,......,.......,,.,..,....<Io_ 

..._ tM 0810 .,llkrp/o,.. • ........ --U CMirllretM A-.:t~ N """P4' --f I~ A faeulda:k' previm na~c ~iJo ck-terã str exm:id.t pelos acionisW :até .ttl 
(quarenta c o1tol bota antes d& :a.ucmb~ JO'Il, e:abendo .i. meu. que diripr os trab&· 
lbo$ da USC1!lbléia infomw' pl'CViamente aos =nl$al. à vista do "Livro de Prcscn· 
~".o número de votos ocecsários paA a dciçio d.e ad.a membro do Conselho. 

f ~ O;. C1fJ01 que. em 'rinu<le de etnpate. nio rorcm ~ s.crlo ObJetO 
de 00\'a YOtll;iQ, pelo mamo proci::S$0, oblervado O <lispos~:o no.f 1~. inf~M, 

I 3~ Sempre que 1 cleiçio ti~ sido n:ali%ada por esse PfOC'CHO, a desmuiçio d~ 
qU&Iquer membro do Cor~Jdho 4e ~ pela .wc:mbltia pai imporar.i d<::~· 
tiluiçio dos demai$ tnC!IlbfO$, ~ a nova deiçlo: nos demais CUO$ de VI· 
p, llio havea4o suplente, a primeira .auemblBa aenJ proceder.i. ~ non. dciç!o de tc
do o Come!bo. 

§ 4~ Se o nlunero de mernbr<n Jo Consclbo de Ad.tninistraçio for inferior a aneo, 
........................................................................................... 

Compru~;ao ~ Fant:IOI!am~tr:o 

CvmJLO XlU 
CONSELHO FISCAL 

A.n. 16!. A companlua ter .i um Corudbo Fiscal e o cswuto dispor.t sobre :~<:u 
functanamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for in.stalado ~ 
pc:d..ido 4e ado~. 

§ I~ O Coil.:sc:lh.o E'GC:a! scri.composto de. no mínimo. 3 (!ris) e no IIWlimo, S (cil· 
eo) membros, e sUpleri"tes = L&=! nizmno, Oil:tont.St.U ou llio. elccos pc:b U$Cmbio!::a 

_,era.~. 

§ 2! O Consdbo Fuca.l, qu.Uido o funcionamento nlo for permanente, sera insta.· 
lado pela assembli:ia.;eral a pedido de aciorunu aue l'qlrQCfllem, no minUZLo. um dect· 
mo c:1:as .a.:;Oes com di rato a voto, ou S .. (anco por cento) das a.çóa sem dtrCLIO a vo1o, 
e cada pc:rtodo de seu functanamcnto tc:nn.trl&d na primcin. :usembleia ;:era! ordillan~ 
apos a sua in.s~:lo. 

§ 3~ O j.>CÓido de funcionamento do Conselho F.scal. :ainda que a matC:ri~ nio 
conste'lio anooc10 de convocaçl.o. poderá ser formulado em qu.alquer aue!!lbiC:~ Gt:Tz..l, 
que elqer:a o;s s.cus membros. 

§ 4~ Na constituiçao do Coi\.$Clho f"uc:al sc:rjo observul.as u squtntc norm;as: 

o) os titulan:s de aç0es prcfCI'C:'ICi&is = d.inito a voe o. ou com VOtO n:mno. terlo 
direito de clqer, em votaçio etn ~.um membro e rapecti'iO suplente: i,w dircno 
tert.o os ac~onUtas mmoruano;. dcsck que represaucm. em conjooto, 10'1• {dez por ccn· 
lO) ou mlll d.u aç6c:J. t:e~m ãtrCilo :a voto: 

b) rasa!~ o dúpo~o lllo a!ina anccriot, os demais adonist:u com d.treito 1 voto 
~ dqcr os metnbros efeuvos e suplcrno= o,ue. etn qu.zlqut:T cuo, s.crlo an numero 
J&Ua.IIO dos e~os nos termos da a!inea a,~ um. 

§ S~ Os membros do Co!Udbo F'ISe:alc = suplentesex.e:cerm s.cusear&es ate a ;>n· 
meu'i1. :uscmbli:a Gerai ord.i:w"~ que se reallz;at apDs a SUõl. cJriçao. e poderio ser rcelcuos. 

§ 6~ A f~~D.Çio de membro do Coruclbo F~ C irule!e,~ 

CApm.rLO XIV 

MODlFlCAÇÃO DO CAPIT A..L SOCIAL 

"'"'' """""" 
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Art. 170. Depois de r~ tüs Q~Ol. no mínimo, do a.piu.l $Od..d, .a eom
panhia pode &umend•lo medWm: .subsaiçlo pUbliQ. ou pa:tilõUiu de -.ç0e:5, 

f I~ O preço lk ~ <k:vc sa- fiUQo ~o:u.do em~ • waç~o da~ DO 
me:rado. o vUJr de pcrimOaio liquiciQ c u pcnpeç~:ival; de rent~ da o;ocapa
n.bia, sem àiluiçlo illjuaiflada d& ~ dos utiaos IIQQQisw. ainda ct...e le
nham ciireito de prcf~ pca :subscn:vf-las. 

. o,.._~~ .. ~t.•n•-•lm.,.,•~••l:o .... 
... 110M L.-~""""-. 

.o,._,~ .. ·s.•J•~•tm,,_.,.........,_.,t~•.-r.no -Lili,,."·. /J • .._..... •tm. 
§ r. A wcmbl& seni. quanGo for de sua eom~ Odibav JObn:: o llZUial

to, poder& delepr ao Conselho de A4minima;lo a fí:uto:lo do preço ele emisdo de 
a.ç6cs I serem di.suibukiu DO mc:n:ado. 

l J! A su~ de açOa pua fcalila;:lo em bens Kri. ~ proc:cdKiacom ob
scrvtnci.& do dUpcmo 110 an. r., e ada se ç,liarto disposto JICII H r c 3~ do an.. 511. 

I 4~ AI cnuWs eu p~ 4a n::aliz:lçiQ dQ aç0es podcrto Kr ro:ebidu ))da 
companhia iiic1cpcndam::memc de <lepOsil:o bt.nctrio. 

§ 5~ No àumcmo llc eapiu.l Dt.ervv·K-&. se IQa!iuce subsaiçio públka, o cm. 
pouo no .an. 12, ~~: se mcdiaDce .subscrlçio panlcWu, o que a rcspt~.tO for Qcbõerado peo 
la uscm.bl& &era! ou pelo CoDSdbo de~. oooforme dispuser o estaMO. 

§ 6~ A awr.eruo de ~lta.l apli~·I.C, no que eoubcT, o diSpcmo s.obre a ter.smw· 
ÇUI (1.1. campi.Mia. cxecto ra parte: fuW do ~ 2~ do ~. 82. 

Dv~uo de Prfiuincur 
An. 171. N.a. proporçto do nUmero de aç0c1 que pouWrrn~, os :aczonlStU 1erao 

preíen:ncia p:u:a il sublaiçio do umento oe c:IIJ)It:ll. 
§ t~ Se o apu:ll for dividiao cm a;Oc:s c1c divaus d~ou~eo aumento !o: 

fciro por ~de ~de 11m.1 espccic- ou clzt5C'. ob~·se-io u loeJUU!Id normas: 
ai no euo de aume-nto, na m=a proporc1o. do giJ.mero de açOC::!. de te lias a.s cs

p«ies c cla$$a; ex.\Sientcs. caCa a.c:~onaa exercera o ::l.ire~tc de prcfe:~nca sobre a;ócs 
idtnticzs .U c1e quer for pouutc1or. 

t>l se as a;Oes CJTUtláu !o:cm de cspéo.C'$ e classe$ c:.:mentc~. mas lmPQna.--c:rn a.lte· 
r~ao du respcatvas proporç6es no capital social, a prcfe:Cncta sci cxcrctd<a sobre 
<IC6cs c1c dp(:eic1 c dauc$ i~ticu .U de q~ fori:ITI pouuic1orcs os aaorustas. somente 
SI: esrenc1enc1o &s dctna~S SI: aquelas forem msufiClentc:s par<a lhes a.sse;urar. no captta.l 
<aument<ac1o, a mesma proporçio que tmham no capna.l antes c1o au~nento: 

ç) $C' houve: cttnUslo de :&çÓCS de cspeoc ou elaue d:ven.z du c:uuenrcs. cada :tOO· 
nma cxcrccr:l :t prcfe:Cnc:ia, na propcrçlo do r.Umero de açOe5 que possuir. sobre açOC::!. 
l1e toCu as ~d c classd ao aumento. 

§ 2~ No au:nenro medWltc capnzliuç1o de ~os ou sub~çlo cm bens. $et.11 
sempre W.C:JI.lr:tdo aos ac1onistas o direito de prefatncia e. SI: for o easo, astrnPOI"C~· 
cl.11.5 por eles pqu $e'l'ao cnue;ucs ;w mwar do <:rcdiro <a Kt ca;m<llizll:lo ou dQ bem a 
Kt uu:oi';IOndo. 

§ 3~ Os actOII.I$11.5 ter:tc dt.rcno ~ preicr~cta para sub"nc1o cu cmmóe10 ac· de· 
bênrure10 <:e~n~cr<~~ cm ;aç6es, bãtlus de subsc:tclo c panes benciiaa:!a.s ~on~cnt~CIS 
cm acócs cmmd.as pua a!tcnaç1o onerosa: ~:~as na. ~on~cr~o dcuc:s mt:Jcs cm acócs. 01.1 
na outors:t e no cXcrtiCIO de opçlo de compr<a oc llôócs. :'!to naveril dtreliO o c :~ret'e:Cnc!a. 

§ 4~ 0 cStatl.llO OU lll"mb!CJa i;Cral fi.u.:a prazo de c1ce.adêr..c1a. nlo tni~r:cr aJO 
(tnnta.) dia.s. pano o cxer;ICIO l1o 41tell0 Oc prcfcrCnC!cl. 

~ $~ ;o.; o us1.1lruto ~no fidacomtjSO. o ~tre:to oc prcicrê:'let.l, ~1.11nCo n.l.o c\cr~tdo 
~lo IC!onlna ate !O (deu c1:a.s lti!CS CO' ~enctrncnto 40 p:uo, poccra sC-Io pc:o ~ii.<ir1.1· 
tuirlo ou fide,~mtss~rto. 

§ 6? O ac:ontst' podcra ~ccler l>CU d•retto Cc prefcrCncta. 
§ 1~ Na ~ompanhta aberta. o ora:ao c:;uc Ct!ibc:a: lobrc a cm1s~ meetamc ~~.~bs· 

cnçio paruc~:lar del'cra Cltlipor ~obre a.s sobra.s ~ ,·alares mobtlia:'!OS n.lo ~ubl.<:mos. 
pod~:~~c1o; 

aJ m;anc1ar ,·endê-·11.1 cm Bctsa, cm bcncl1cto .;la compl!'lh;a: 01.1 
b) tl!ea·la.s, nz propor,ao dos 'alares Sl.ltlse::tos, cnrrc os ac:oni.St~ ClUC a~crem 

pcdil1o, no bolcum ou !is:ta l1c SUb$Clllôao. rcsel'\·a de socraj.: ness.. e:uo. a .::onarç1o 
corurua dos boicuns c listas C c subsenc.lc c o ntCC nao rateado scra •eru:hdo cm Bol:>.ii.. 
nos rennos da a!mc:t a.:ncnor. 

§ 3~ Na cornpanln.1. fccn.1.c1a, scn obnptOno o ~ateio previsto tllllir.ca O do § -~, 
podendo o saldo. se houver, Kt subscnto por ter~1ros . .:Jc 1cordo com ,:,s cmerms esta· 
bdeal1os pei.a ~Uembkla ;era! ou pelOS o:;tos da aanums:raç1o. 

C >.I'I':'Lt<> XVI 

U..:C:R.OS. RESE.RV .... S_E O!VtDESDOS 

A."''.. :W$. A comparuua pqara o c1ividendo de açO.CS :'!Ommauvas 1 pessoa q1.1e. :.a 
dl1a do iltO Ce Otelaracao Co dlvldc:l40. esnver m~u. como prot:~'lclana ou usuiru· 
IIWU d.a ii.Ç;lo. 

4 1~ Os c1tvtdcndos podcrao se paaos _por :hcC:I.Ic nomma1:~o :cmcttdO ,or >la 

pos~ pua o enoc:co;:o com1.1n~e:ado i'(! lo ~etonutl a.:ompanrua. 01.1 :ncatantc ere'dltO c !I' • 
.:on:a :or:entc banca.~.a 'bcr:a cm nome do ac:onma. 

§ 2~ Osd!v1dendos d~ 2çOes em custódi2 ba."'~ana ou em depOs"o no~ cemos do~ 
ans. 41 e 43 scrao p;aaos pela compantna a lt'Utl!Utç1o f:n&ncctra dcpomana, que ~eri 
~c~ponsaV<:l pci<a saa en<rcp. 205 ci>:ularcs ~ açDa deposnac~a.s. 

f J~ O dlvtdendo devera 5el' p:tiQ, sal\.'O dcl!bcuc;ao c-m cormano .;ta as~emble-..1 
a:cnJ, no prazo de 60 tscsscna) dias d.a data cm q1.1e for deelaraao c. em quaiCI\Jcr ca:;o, 
dc:mo do =crcto soCial . 

LEI N~ 6.385. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976 ("l 

Dts~ S(JI;>u o ntrrcado de Y(l/ores mot>rlilir~os e tr/4 a ComiS· 
sQo dt Va/orn Mobrlumos. 

O PrCSII1cntc d1 RepUblica: 

Faeo Silbct que o ConirC$$0 Naoor.al dec;retou c eu sanaono a K&Uinte l.ci: 

C ... PlTULO U 

DA COMISSÃO DE VALORES MOBU.IÁR.IOS 

An. u. A Ccmissio de Valores Mobilltrio5 poderi impor aos iA:f:a~OfCS W aot• 
mas dcsa. Lei, 4a Lei de Scx:icdadcl por AÇ6cs, W suas :c:soluçõc:s. bem ccmo de ou· 
uu nomw; lcpi$ cujo Clmlpri!Ddlto lhe rncumba fucalizar, as squin~n ~: 

•IIU.11~1.'"-M:ZSM,...uto<k/fi9J, .... _..,.,.JQ,.._ ........... ._.,_.. ... 
------~------,...~ _, __ ,"_"''~ ... ~-.._... 

1-~ 
II- mulra; 
IIJ - :wspaulo do c.xctciCio de (;:uso de 111minisuadot de com~ a.bc:na ou 

dc awG.X do si5tc=a de distribw~;Jo de- valores; 

• 11 .l.uPod<>~~ /J/, ~ J7<k ft,<HJ.<>d< /1110, M ~M. *fiM-~-·--· 
__ ~-.n,osHUt•!t.~.«IJ•~•Im 

IV - iubilitaçlo pua o acrOdo dos e:t:105 re!aidos no iDciso anterior; 
V - swpcmio da aucorauçio ou rq;u;tro pari o acreício lb& :tuvidadc do,'1iüe 

~~ esu. Lei: ·t :t 
VI- cassaçio dll auto~ ou rqisuo'iAdic.ado$ DO indJo ~nterio:. " 

•Vi41-•-.lllJM.II 

§ I~ A multa n1o ~c:a o maior destc:s valores: 

J - ctuinhcmu \'CUS o valor nom.nW de wãa Obripç:io do Tesouro Naô:io!W; 
li - trinta por oento do valor da cmisdo ou openQo Urqul&r. 

I ::~ A mula <:e~lnln:tQa pela iru:llC'QiçiO de otáml. 4a Co~ illo aa:dcri. 10 
(dO::rve-u:s o valor noaunal de uma Obr1pçlo do Tesouro Naco:W pot dia de auuo 
no loCU cwnpnmcruo. 

lj J~ As penalidapcs dos tnosos lU a. VI som~ce 5CriO apüeada& nO$ casos de ln· 
fracão sra~c. us1m dcfinil1os cm no~ Qa Conussio. ou. de rc:m~. 

§ 4~ As pen.Wdades. ~ $Ct':lo impostas eom ob$crv~ do proccdimc::~IO previs
to no f 2! do :an. 9~, eabcldo rccllf$0 pua o Co!W:lho Moacwio Naoronal, nos tCf· 

m<N- do rqul.amcsno pot e-.: aprovado. · 

• c..-..... ~~ot ...... _ a F-. • c....- tkltoc.nozh ~ ,__,.. ·"'*'-· 
.._. f- .U Jw/fU, _, ,.._. W/t,_ .....,._, 1J1 ........... utl#,.o>JDS Mz-
-·-·-~lk--'_ ...... ,~ .... -~-prrtt!IUS- -'V'~•· /)IKmelt,•, /J1. 
dlr/.3--dlr/NJ,RI.I!,/1 

:::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

--I.EI ~. 1.958 - DE 20 DE: D~Z.\.IERO DE l9B9 

.-\!:era o amsa !37 tia L.-:1 n. 6 .• 0"4/r,>--dilS de de-:emàro d~ 1976 

O P!es:c.ente ~ Re?rl:tllca. 

Fa;o saber q'UC o Cona::lis:so :iic1onal d.ecreta c crJ. sanctono ;. ~mce Ltt· 

Art. t.· O ~ea.pu~~. do anta:o 137. d.a Le1 n. 6.f04, de 1~ de dezemb:o d.~ ~976. 
passa a vta:otar com a serumtc rc:d.açio: 

"A:t. 13'i. A a:t~rova.çio àa.s :nate= previStas nos l..'lCISCS I. !I, IV. 
v e VII, do ama:c 136. desta Le:, c1â ao õ\C10nLSta tilssltiente dl.rc:to d.e 
i-et.:ra:r-.sct da companhia. meOant~ ~bolso d.o valo: de suas ações 
tarti;o tsl." o :ecl3ma.:: i. eotrrp&llhl.a no prazo tic:: 30 ttnntal dla:s. 
contsd.c.s d3 pu'ollcaçio d3 sua c;l& as.sembh!i&-;eral.~ 

An. 2.· E.sta Le1 entl'1 em v'4or na c;l&ta ~ :sua publlcaçio. 

Art. 3! Revopm·:se as ~ções em eontrirto. 
J~ Samey - rte:sidmte -da. República. 
J. Saulo Ramos. 

(1) Lo;. Fod .. 1i76. pig. ~-
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(.A COlvOSSÃO f?E ASSUNTOS SOCIAIS E DE 
CONSTJTUIÇAO, JUSTIÇA E CIDADANIA.) 

PROJETO DE LEI DA C.Ü!ARA :-.• 107, DE 1996 
{n° ! 697/96. na Casa de origem) 

Alteta a Lo:L n.• 8.935, de 18 d.- no
~:-o &a U194, quo r.qulamenta o 
a:rt. 23ti d.a Const::.tu.:.çio Fodo:t:'al, 
dJ.;spondo sobre .sorv:.çoo not.arl.&l..s o 
~ req:~.::rtro. 

Art. 1•. o art. 33 d& I.el. n• a.SI35, de 10 de 

nov.m.bro de 19514, pa~~•a .a Vl.Q'O~r acr:e.sc;::u:!o d.o •egu.1nta :~.no=. ao 

tv' 
'"JU:'t. 33. . ............••.....•••.•......• 

rv - a ~rda d.a d.oloqaçio, noa c:.•o• de: 

aJ abandono de earqO ou tunçio; 

.b) inconuninc:u. pUbl::.ea o oac:&ndaloaa QU 

vício de Jogo• prol.b1do•; 

C} .:::n.-a contn. a .admJ.m,..s~o pübl.ica 

ou QQJ'lt:. a t'6 púl:lliea; 

cU luio ao patr~o públl.c:o: 

o) ~eo o-.1 aoliCl. taçio de p~na•, 

c::m.J.s•6ea, p.n~a~antaa o'l.l van't.&g"en.l de qu.alque.r o.pe

citl, &.c.~to ou~ :1.:1.~0 de ou~, a.\.nda 

~ t'o:ct de a\1A• tunçõ.-• -... -. :r:a:.:lo c:tel.aa." 

nov~ro ct. 1Sl94., passam a v~o;dr<~.r 

al toraçóos: 

'"Art. 28. oa no~r:~.o;s • o!ic.J.al.;s de :r:oql.,

l:ro qo:.a= do l.nêopondi.ne.:.a no ex.:r:"<:ie:=.o de su.a.s 

atr::.b1.uÇ<34s, t.im cl..:r.r•.:r.to i porcopçlo d.os QIIIQlWMont.os 

::.ntoq:rua :F*los aeos prat..:.~O:iil 11,;1, s•rvan~a lll :O 

p.rcL.rio a cWloqaçlo nas h..lpOt•••• pr•v.:r.st:.aa n••a. 

:t..;.•• 

.:.Art. 3P ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V - po41.rda, nos <;;.•rmo• do lnc.:r.ao IV d.o art:. 

33 • cio art:. 35, 

............ -................. ~- .................... .. 
Art. 3• ,_ E•t:.a :c...:. ent..-... -=. v1qor na dat:a cW su. 

publieaçio. 

PROJETO ORIGINAL 

.\lt.er"' a r.e.:. n9 8.935, de l8 de nove:n.bro ee l994, 

~requlanlent.a o &rt.:r.c;o 23~ .!a Const.:.t.uição Feê.eral, 

ponQo solne serviço:lõ not:ar.:r.al.s e de regl.st.::o". 

O Coagresso Nacioaal decreta 

Art I"· Acrescenra-se ao anigo 33 da Lei n" 8.935, de 18 de no .. embro 
de 1994. um mciso IV, do teor que segue: · 

IV ·a de perda da delegação, nos casos de : 
a· abandono de cargo ou função; 

b • ~i:inêllcia pública c escandalosa ou vfcio de jogos proibidos; 
c· cnmes contra a administraç.to pública ou contra a fê pública; 
d-~ao pattimõnio pUblico; 
e • recebimento ou solicitaçm de propinas, cocnissões, presentes ou 

vantagens de qualquer espécie, dirctamcnte ou por intennêdio de outrem, ainda 
que fon de suas funções mas em. ru:;Io delas. 

~-Acrescenta« ao artigo 33 da Lei 8.935, de 18 de novembro 
de 1994, um parigr.úo Unico, de teor que segue: 

l'amgr.!IO Único - As penas previslas nos mcisos 1./l,IJI aphcam-)..:. 
tambcm, .w:; prcpüstos dos nm::~rios e rcglstr.ldorcs. 

~ • Rc"llogam-se as disposiçõc:::; <:m contr.iri~l . 

. IIISTIJ:'IC.ATI\'A 

A l .:1 ~ ~35. de 18 de novembro <k 1m. rel,!UI:llncmou o aniJ-:(1 :?3ó Ja 
('onstuuu;ào da RcpUblu.:a, dispuru.lo sobre ser-.1ços m•t<Ulats c de rcgtstro. m:~-. 
miJ;;.tmu-sc onu:;sa quando, no seu artigo 33, ckixou de:: COn!J.:mplar a pcua J.: 
p~rda da delegação, 

O artt~o 3$ apenas se refere ao modo como :>e proc.:dc paro apl1car c~s., 
pena. Não d1-'- quando se Justll'íca sua aplicação. 

lmpôc-sc- a cnuncio:~~âo das hipóteses ensejadoras da maig, gr.m: das 
san,.w~ J..: -ttte nolãrio c rc~;ismulor Sl1o passi"ll1!is. Experiência do Estat:mo Jo:;. 
Funcmnám>s l'ubtJcos Civis do Estado de S;lo Paulo !'óCI""iu ;i dclJmitJçào dos 
casos ,!!Ja\~o."S que. cm tes~. resultariam na perda de ddcgação. 

Akm dissu. embora reccnlcmente editada. a lei que rt:~'Ulamertta o artil,!o 
236 da Constituição da R~pli.bliea 1I10SIJ'OU-SC suscetivd de· aperfeiçu-.m~<.:nhl 
A-.sim. q!lalldo sugere. com amplitude não comemplada na Constituiç;'lo c nn 
sistema nonnativo, a re:;ponsabilidade dos notários e rq;is~ por atos de 
:..::us prcpu~!O). 

O preposto pode ser responsãvel peJos danos causado-& a terceiros • 
artigo 2::!. da Lei 8.935!94 - mas não estâ prevista a consequC:nc::ia d1SC:1phnar 
dessa comiuta lesiva. como se por ela devera n:spooder excluslvament:e o t1tular 
da ser.·cnua. • 

Não se justifica a identidade do servidor. quando se pud" idcntilkar 
comportamento caracterizador de in~ disciplinar. Pun1r..se o notaria ou o 
registrador, nesse caso, seria transigir com a respoosabilidadc sem culpa ou 
ampliar, ~vamente, o conceito de culpa ia di&eDdo ou ia vir;ilaado. 

A .1ltctação legislativa ainda se mostra.,«HH'ICtlÍenl:e par.a. çgD{crir ao 
quadro de pn:postos a noção de rcspoasabilidadc hoje esmaec:ida.. ai~ da 
possibilidade de responder disc:iplinannentc: por seus atas, assim COmo jâ. 
responde pelos prejuizos causados a tcrcciros. 

SALADASSE5SÕES,.EMl~DE n.. .... H;-..,. DE 19% 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Repllbllca F ederanva do Brasil 

CONSTITUIÇÃO 
. ................. ········-··-········--···--······· .. ····························· 

Ttrot.o IX 

........................................................... 
A.tt. %36. Os smiços notariais e de ~Pmo slo c:xmidos em carátctpri"llado, 
por dclepçfo do poder púbüco. 

§ 11 Lei regulará as atividadcs. cliscipünará a. rcsponsabi!idade civil e 
criminal dos notários. dos oficiais de registro e de 5CUS prepostos, c definir.i a 
fiscali.zaçio de seus atas pelo Poder Juclidário. 

___ § 21 Lei fc:deral eslabclCC1::á normas senis para..fixaç:lo de etneiUinCll
tos n:lativos aos ates pnuCOidos pelos semços nctariais c de n:gistro.. 

§ 31 O UJgn:sso na atividadc nowial c de rcpsuo depende de coacuno 
público de provas e útulos. n1o se permwndo que qualquer .servenua fique 
vaga. scm.abcrturn deconcuno deprovimemo ou de rcmoçio, por tiWS de SClS 

meses. .................................... ~ ..................................... . 
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LEI N? 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994 (•) 

Rr:gu/a~ta o art. ZJ6 da Co!fsmu1çõo Federal. dJSPCndo so
b~ SPIIIÇOS notariaiS t dr: rfg/Stro. 

TiTULO ll 
DAS NORMAS COMUNS 

CAPlTULO I1J 

DA RESPONSABILIDADE CIVIl E CRIMINAL 

Art. :U. 05 n<:miriO$ e oflciakdc: re&i.stro l'e$PQnder.io pelo~ ~nos que eles e seus 
prepestos e;au$em a tcl'l;ciros, na pr;l;tica de: ates próJ:OI'lOS d<~ s.ervcnuz, asscgur;ado ~s 
;mmelros direito de l'q!"e$SO no cuo de dolo ou culpa dos prepostos. 

A.~t. ~3. A responubJiic!ade C:l''ilmd~nde da cnmin.U. 

Ar:. 24_._:\ responsabilidade criminal será ini:lh·idualiaada. aplicando-se. no que 
:ouber, a Jegislaç~o relativa aos crimes cont~a a administra cio püb!ic.:r.. 

Par~rafo im!co. A •ncli~!dualiuçâo prevista no cap1.Jt n~o c~imc os ncrir!os e 
os or•c•a•> de rcsistro ele sua respons.1bilidad~ d~il. 

C."PITI.ILO VI 

DAS !SFRAÇÓES DlSCJPL!:o;AR.ES E. DAS P.E.."<ALIDÁOES 

~ro .. ~~:alúd!~~/~~~:~:~~ ~~~~r~~=s que SIJjeiu.m O$ not3rios e o~ ofictais de reg;i~· 
i - .:1 1110bservoilne1a das pre,;,riçócs lcg~i~ ou no~tivas: 

ll - a conduta atentatória as imutuicó~s 1101ariai.1 e de reJ;:tstro: 

do d!J u~~~~~~ra-:.r:a mdevida ou cxcessi•·a ck emolumentos • .1m da que <Ob .:t alega. 

IY- a ~tolaçào do }ig:ilo profiS$iona!; 

v- o <ks.-.. mpnm~;mo de qt~aisqucr dos deveres dcscmos no art. JO. 

Ar:. J:?.. Os notar10s e o~ oficiais de retmro cst~o SuJeitO~, pela> mfraeo!>c- que 
~rattcarem. ancgurado amplo ctire~to de l.!ef~a. as scg;un1tes ~cnas: 

r - reprcen$lo: --

11- multa; 

I li- suspensão por 90 tnoven~J dia,, prorros.ivcl por,, .. ,, JO (lr:ma); 
IY- perd~ da dele;.:te~o. 

~n. 33. As oenas scrao zolkadas: 
l - a de reprecn$lo. no caso de falta leve: 

!! -a de mu!t.a.. <:m caso de rcin~d~r.eta ou de mfrac.io que não eonfi;ure falta 
ma.os grave; 

JJ! - a de suspensão. em easo c:k reiterado desr:umprimento dos deveres ou de 
fal!a grave. 

Art. J.;, As ocn.as serio impostas pelo juizo competenll:. indC'j)(Tldent=mcnle da 
ordem d~ grai:la<;"~o. conforme a iravidade do faro. 

Art. 3S. A perda d~ delegacio dcpender:li: 
I - de lcntcnea j~dieial transitada cm julgado: ou 
li - de dcds,io decorrente de proeaso administrativo instaurado pelo j~i~o com· 

percntc, asscgt~rado amplo direito de c:k{esa.. 
§ I~ Q~ando o= confi;~rar a perda da dclegacào. o j~izo eompctentc suspcn· 

dera o norario ou oficial de rcg:stro. ate a dcei.!Jo fi!Ul. c designara Jntcrvcmor. obser
vando-se o drsposto no ut. 36. 

§ :!~ ( Vetodo.) 

Arr. J6. Q~"ldo. para a apuração de falw imputadas a notários ou a oficiais 
de regmro, for ncce$Sário o afastamento do titular do SC!\IIco, podera ele ser suspen· 
so. pre\fCnn•·zmcnte. pelo pr;uo de 90 {nOVCflt2) dias, j:lrorrogivcl por mais JO (trinta}. 

9 l~ Na lupórc-sc do ~put. o juizo compctmtc designará interventor j:lara rc:spon. 
der pela serventia. q1.1ando o substiiuto tambtm for aCUSildo du falr;a.s ou quando a 
m=<!ida se revela.: CQ1'1Vcniente para os serviços. 

§ :!.~ Dt~ramc o período de afuta::nCDto. o titular perceberá metade da renda li· 
Q\ltda da serventia: outra mc;ade será depos.itada em cont.a banciria e.spceial. rom cor
recio monetária. 

§ 3~ Absolvido o titular. re~;cbcrá de o monWltc dessa conta: condc:~ado. cabe • 

. r3. ~~~ ~~~.~-'::,c,~~ . .'~~~:~~.n.t~.r: ..• -~ •..••• _ ........... ; •••• 

(.4 Comissáo de Constituição, 
Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 115, DE 1996 

(N .. 274/96~ na Câ:mara dOs Deputados) 

Aprova o õl. eo quo reno'Lr.l a eonc::e:~~.s.io 
o1.1eorq~ i SOC::EOACE RÁ:)IO CLUBE CE 
RONDONÓPOr.:s LTCA. »ar.a. exp.Z.orar :~Jor
v.t.Ço de r;~.d..:.od::.!:u.s.io :~Jonora om ond:L 
mctc:l.l.a r>;a e:.d.:i.de do Rclndon.êlpolJ..s, E.a~ 
t:ado do M&t.o Grosso. 

A:t't. 1• ~ .F.i.c;a apro~ o ato a·. quo :IJQ ref'oare o 

Dec:roeo a/n•, do l.S d• -tlllmbro do lli1Sl4, quo ranova, por do:z: 

anos, a p.artl.r do 2 do a.br:.l de 19$12, a c:onota.silo outorq;:tda ;à 

SOe.t.~ ~o Clube do Ron.d.onôpolu l.td.a.. .,.ra oxpl.o~, :IJIII!l 

d,irel..tO de ex.::lus.:.Vl.d,ad.o, ••=v190 de r:;ad.iodl.fulll.lo sono~ er= 

ond.a trlécli& na c:.:.dade do Rondonõpol:.a, EaQdo elo M&to Grosso. 

Art. 2•. &ate C•c:reto I.ev.;.alael.vo ontra Cll:l1 V190r n.a. 

d&ta do sua publl.caçio. 

MENSAGEM N" 759, DE !994 

Nc:. rcmx. do mi&o 49. iDd» xn. ~ com a I t• ela aniro 223, d& 

ConsrimiçJo Foci!nL albmeto a ~ de vcau Excd!aCiu. ~ t·_r'O dr: ExpoPçJa dt 
MotiVOJ rSa sCnbar MiDi1ao de E-sc das O. o a oc:mtiDIB rSa Occmo de 1.5 de 
~ ck 19!U, que n:oon. & ~ oauxpdl. a~ JUdio Clube de tloDQoQópolis 

t.m.. PEa. cxpJcn:r xrviçcl de ndioditiJCio ---em ODiia m6dia. 111. cill&dc: dr: R.oadOaópolis. 

~de M&1o Orosal. 

li:.JI. !!>! tOO /HC 

Br••Ui&, G de :oetellb:o <1<1 :!.994. 

l!xc:elentbU!IO Serrbo: lre:lidecu da RIPÚllll.c&, 

SUbllltO .l &priC:l.&~lo de Vosea lxceltllc:l.&, o l.ZIClll.:lo 
t>:~c•uo Ac!ml.Zil.n.:a·uvo ~ 29690.0COO!il/92~3l. •• q>~e a soc:.ad&d• 
R.l<bO t:'l.Ubl d• ltO~OIK\polil t.td& •, COllC:eU,l.OII.tl:il dO ll:c'Vl.ÇQ d1 
ro1dLDdl~uelo :10110:1:& 1m ondil d<U.a. D& c:idad• de Ro:zdo"'~"oha, 2stado 
do t\&1:.0 Groaao, :oolJ.cil:.& ra:z~vao;:Ao do pr•:.oo da V.t.o;llllC'l& de o:u& 
c:onc:esalo por de= anoo:. 

2. 0 Plc1ido 41 :IZIOV&<;lo IDCCll:ltril-al c1evidalllll:lte 
Lns::ruido d• &c:o:-do c:o• & ll;ulao;:lo •• v11i0t, • a ••~açlo ••~.t. 
f=cl.o~~.~.t~<io dent.:c-o <1&1 cara<::te:c-iatz.cu t.6cruc:u & ele &t:C'Lllu.id..&s po:c
••t.• 11lllU't6:c'lO. 

3. MOI u:nooo: do 5 Jl:t do ut. 223 da coutitul.;.lo. o 
at.o de renov&ç.lo sOHII'tl prCI4ln:ir4 1feit<:11 ll;a1• aJI6s delibe:c-ae&o do 
Con;reuo M&Cl.CI~l, a 'i\/.UI deve:c-t ser re-tidO o p:c-o<::eseo 
ad:Lun.t.st:auvo "•:t~n•nte. q\.le •au. ac:Ollp&nb.a. 

Reapl1t<:~s.U..!lte, 

/1~~~~ 
PltOlCO:OI.: 

de 1994. 

ltiinoTe & eon.cess&o a•noraad& .1. 
Soel•<1ad• J:'d!o ClUbe d• J.otldonópol <::s 
Ltd& •• pau u;pLorar s•r"•l;:o <1c 
radiadtr~sl.o :t<IIIO:c'il •• ond• ••d•a• ne 
cidede d• ll.ondonOPOiia;, E.$t&4o d• 
IC&tO Orouo. 

o PUSIDe!IT! DA ll:PCli:.!C\, ao 1110 das •tribuiçOu que 
III• con!•n• os arts. :!4, u1ciao IV. • :1::1:3 da COIIIUt•uvlo, • nos 
t•r-• do ert. 611!, inci:oo I, do Dec:rato nl:t U..066, da :6 d• Jll••<:c-o de 
19SJ, • undo •• Yina o q1a conua do Proc.e11o nll U690.000051J/U-3l. 

DEC~ETA: 

AU. U!. l'ic& :c-ennld&. de ac:ordo co• o l:c't. JJ. 
! Jll, d& t.ei nll •.tt7. d• ::1:7 d• aao•to d• 196::1:, por de~ anos, a pa:c-tu 
d• l <1e &brll d• 199::1:. a COIIc•aalo dd•rlda & 3ota•d&de .Uio Club• d~ 
RondoaOpolis Lt<1a,. palo Dec:c-cto 1111 16.974. di l d• .. rço de 1~12 ......... 

::"~:,~n~~:: :x:~~~r:':!:u:~r:it:"~:r::c~!!!,.~:;~:~o.:~,.~~o d~c ~!~ ~~ 
d>Oditudo aomor& •• 011da Hdla, as c:•dil4• de l.oadoll6polh;. r:sudo <k 
li&to CrOISo. 
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"•r&~r•t<> ilftt~o. A .,:ue•çAo do 5er"'C" d., r&dtodl!u• 
slo, c~aja cl\no:r.s• t renov&d• po:r euc D••r•~o. rcscr-u-t pelo Códtso 
llra,ilc.ro de TclccQIIIlllicãçOes, lotu ~~~bscq,Ucn~ca • ~""* UIJUl& .. nto:o. 

An. 21!. t:su ato so•anu prod.~>urt dettos lc; .. is 
após iicll'ocraçlo do Con,ruao l'lacionat. nos tetiiOS 4o J Jll do ut. 2ZJ 
d& Con:JtltuLçlo, 

publtcaç&o. 

l>rniloa, lSda ••t.Gibro d~ 1~9~; !7311 li• !ndcpcn4i:llcia 
e !000 o:ll. '-apllb!LCI, 

Qi,.d 

~1~~. u. cl~ 
LEGISLAÇÃO CITADA 

····•·•••···•••·•••··•···········•·•······· 
Tlbolotv 

Copitlllol 
DO PODER U:GISI-'ll\10 

····••••••···········•••···••·•••·········· 

&~/I 
Du A.trlbuJç6u do Congro "'f'r«k>fllll 

················--·-······················ 
Art. 41. E di! cc:mpetênc~ exclusiva do Congresso 1"1aaonnt 

I - resol\'er Mflt'litivM'Iente 50bre b'.u.dos, acordos ou 
atos intemacloMis que .:Mreeem encargos ou compromissos 
gr- «> potnmOnio _.,.,.., 

I - autonz.w o PrHidenle da Rep(lblico o dectarar gueno. 
1 celebrar 11 paz. 1 permitir que forçu eSirangeitu !tansitem 
poJo temtorio nacional ou nele permaneçam tempot.,..,..,.,. 
reswJo.ados os casos prevD&os em te c~r. 

• - autorizar o Presidente e o YICe·Presidente " Repu
blfca • se ausentarem do Paas. quando • ausrncaa e:w:ceder • 
quii\Ze c:Ms; 

fi - aprovlt o estado de defew e a intervenção federal. 
Nonl:M o estado de S4io. ou ~ qw&quer l.nWI deSSis 
mcdodas: 

V - wst« os ~os normativos do P~ Executivo queo 
exotbrtem do poder r~ulamentM ou dos limiteS de deJeg~.o 
!<g>slabvo: 

\1 - mudar temporan.ment:e ~ sede; 

\.'I- flXolf~llrm'!uneraç.iop«aosOeput.dosFede
rlis e os SeMdof'eos. em c~ ~slatuta. par• • subsequente. 
ob...,.a<lo o que d;spoem os Ot!S. 150. I. 153. 11. e 153. t 
2.l 

VIl - liUI ~ra ca<U e.ercaóo f111anceiro a remuneraçc 
do Ptf'"M-dente e do V-.e-Pr~ente dd Repubhca e dos ~wo' 
de E>L>do. ob,.,..odo o que <l.:.poom os 4t!S. 150. 1. l5J ... 
e153.l2.t 

O( - iWJor -· OS CQWOS pt...,_. poJo Pro;. 
dence di! Repubtic:• e IIIIPft<i« os ref.1toriot, 'SObre a ea«uç"oiO 
dos ploooos de--

X - fisc- • concrollr. •-ou pot ~ 
de suas Cosu os ates do Poder E.ecutivo. inclu>dOS of~ 
.cltni'Usuação lr'ldtreu; . ,. .1 

lQ- zelirp$pt...,rv ... iodeSUI~Ieg;sidiJYO 
em ,..., elo otnbuiÇio norm..,.o dos outrOS Poderes: 

)11 - •Kilr os «os. de~~ e r~açio dt ccrt
~ de etniuoru de r.ctio e te1erisii0i 

XII - escolher dois len,os dos -os do Ttol>urwl de 
Conus doi Un~: 

~ - aprovar lftiC'i.ltrvas do Podet ~ecutho referentn 
• atMd.tdH nude1res.; 

1:'tl - •utcnz• r!Merendo e convocM plebitcCC;. 

~ - a1A:Otiur. t"m t~u ind9nas. • exp&or~ao e o 
oiP'~ento de rrcurtoS hdncos e • pnquiu e ~~ 6t 
nque.tU miner•tao 

XW - ~rcw• prn-aunente. 1 .-.n.çio ou conctsMiõf 
~ !M•t p..btKa com Mf!l wpcnor 1 doia rN e q~ot -... . 

..-vnr 

Copt ... f 
DISPOSIÇAO GfRAI. 

~--········································~ 

Art. ZZJ. Cclrnpet• .. - Eaec'""" """"""' • """""' concesYo. pem · -·- e autoriz.lç"lo pera o ..mço * qcfiodi
fuúo IOnOfl e dt IOf'll e megens. obK,_.cto o pmc:ipo di 
~dos-..-.~.-

' 1· o c_...., P~oeJono~..,..an o...,,.,- do 
.-to 6C. 11 2"" e- .... I conr.tr do recebimento dllikt 1g :m : 

·-·, 2" ANo~iodlc:oncess.iooupe••• · ·&odepen
dm de ..,..,....;iode. no mNno. doi>- do Congonso 
l'looonal. em VOI.IÇio I'IC>minol. 

I )' O 11D de~ ou ....-çjo-.,.
-.~ogo;.op6s-oo;iodoCorveuol'toàonol.nobmo dos por6grofo>......,... 

I •· Oc•KeCaikniO•cOitCeulocupoau· io . ....,. 

de ....ado o - clopende de - juõc:íol 
I !i' O pruo elo concotSÍO ou pem · to - de du 

.._pe-aasa: · O"'SderidloeckquinzeP..adt~. 
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!'l!:.I:S':~R!O :OS '!RA.~SFOR'I'ES <: OAS C0Kt.1\ICACC!ES 

? ... P.:::C:;::i!. CO:-IJGR/C:C/O.'tTC_r..l<;> 034/$:Z 

RE!":::Rt:<CIA• P:oeesso n<;> 29Ei~O.t;:COOS!/n 

D."1'I~OE SOCIEDA!ll:': RADIO c:.~a:: CJ:: ROXX>-

NOPOLIS t.TDA 

ORICiEM Ot.leqac:ia -:!e Cu.;.&bi/M":' 

;>.SSL'NTO Renovação de: Ot:t:O::ga 

E.'1E!<I'l'A concess.io para exee;~ta:: .>er•.·:.::to 
cl.e ::achocl..:.!us.io so::o.~:a. ;:.:jo ~~ 

:~:o eeve seu l;Ct'I:IO ~ ~nal 

02 <!e abrl.l de 1992, 

Pedi<io o~~preseneado ::.::l'c.e::?eStl.'!!, 

mente. 
Requb.res a s.::::o.:aç.io eêe~ • .:.ea e 

a vida soc:L.et.ir :1.4. 

CONCL!J~ Pela suhm.iu.ão êo aJ;.S\,llltO i de• 

Ube:raçio super:to:. 

A SOCIEAOE RllDIO CLUBE OE RON'OONOFOI.IS !.:t""...A., 

«Jfl.C:OSII1Cin.ir1a cio s•rvi~ de ra.diodifuaio sonora Cllll Ond4 !iécU.a, na 

eiQ.I.do: de <lcnjcnÓpolis, Ell'tado d.e Ha;eo Gr~sao, rec;;ue:r :re.n.ovaçio Qo 

pra:~:o ele viqê."'l.<::i& de :a= eo~:~cessio, c:ujo te.t:t!Q f=ll.l oeo:reu p 

02 de aJ:>r:il ele 1992. 

I - OS FA'roS 

2. M.di&nto Dclc:etto n9 86.974, <ie 02 ele IM.l:Ç'O 

de l!t82, foi au.~riz.ad.a =c;:eaai:a i SOC:IEWI.l)& ru\.ciO C:.CI5E DE: RON~ 

OONOPOLIS !.'l'DA, ~r& eXplo:~:ar, .,or lO (cl.ezJ &:~.os, o serviço Qe 

n.c1iod1fu.sio sonor& e:a onda HicUa, n& eida~ Qe Rond.onÕpoli~. E•
tõ\do Qe Mato G:oaso. 

3. A outorga el!l questio, eQI!1eÇOu a V1<;ora.r u 

02 de l.bl:il de 1982, d.&ta d.c pu.blieao:;:-io do eor:tra= de eo:teessio, 

no O:t.i.rio Oficial. 

4. cump:e ressal_tar, qW1 dur;tnt:e o per!oi!Q de 

viqineia. d.J. outorqa, .a ent1dl.<k fQi .advert.1.dol e :~~.ult:ada, eo:r.!orme 

.n ver:t.!1eo;a na i.nfc:lrli!.IÇ'iO proeed.li~::tte do oepa:~:t:aJQCmtO Nae1on.ü de 

Fiseal.izaçii.o &as Collllll:lie&çSes, i fl.. 45 ~ 

5. A pe!:!.& de 1!1Ult4 fc:li de Cr$ 98,00 tnove:1t& f 

oito eru:a:eirc•), r•eol.b.id.J. {eoçrovant• .i fl. 46), es~ 
;>o: :lospae::o c!o..!hreto:~:-:oeral d.o extim:.Q :leFãrt<unen>::~c~ ~;;e 

':'ele<:Q!nll."''l.eações - OD-.":'E!., de 16.1.0.89, Proeesso nQ :Z9l.!2.~Cc:.:.:"/Sg , 

;.o; L-:.f:::-açio ~ao A.:::'t:l.<;:o 122, iter:: 34, ~ Re;l!l,.,rnent:O ::!es Ser·:~cs ce 

Ra.C::.oe.:.:us.io, ;;-/; os s~iter.s r.x • .:. 7 e n:..3.:: .!.et:l:4 ":O.", r!& ~;r:=a 

;:>ara e:nusoras de ::aCJ.o.:;!ifus.ão sc:lr.ol:a e::~ Onda .'lid::..s, •?:ov.-..c::~ ?el.a 

?O:'t:OIIrl.• )'!C :'IQ lN/87. 

r::: - oo :-ll:Ril':O 

f.. O CC5digo Br.ssa.leuo ::!e Teleeocu."!.!.e.sções, ::.n!_ 

t:.o;~;.ldo Ftla t.e1 n9 '-11.7, de 27 da 4gos~:o óe l962, est.sbe:e:e os 

j;l::azos e.e 10 tcl.ez) =s p.sr.s o se~~çe> da :a.cl.J.od:.f·.:sio sonora. 

!-5 (q~:l.nz:e) anos p.s:~:.s o Hrviyo ~ t:tlevi..sio, c;;:uc:= por!er.iio se:: :eno

VOI::!os por pe::!.oO.Os sueelõsiV<l5 e igU&l.s (.sr~1:;o 33, § JQi, ?e::ioGo$, 

esses, mant:idos pel.-.. atu.al Conat1tU11j'io tart190 22, § SQJ. 

7, Por s:u• vez, o Reglll.u.ento cios Se~::.çgs de 

1\.adic:ld.:.~u_,io, 11.-prova® ('elo Oee:~:eto :'1.9 52.795, d'll .3l cl.e o..:c~ro Qe 

1963, deeh,ra: *Os pra:os de c:.":~nC:.e$sio e pe=..:.ssão serão de ::.o !cl.et) 

a:tos par• o serv.iço de r~odi!:usii.o sotlor.-.. 11 de 1.5 (qu:.l:lze) .snos !'!. 
ra Q d• tel.e,vuiio• ." .. De a.corcW eom o arti9o 4Q da ::.e.:. n9 s.~as,de 

Z3 de junho da 1972, as •ctidad•S q1:e d•s•:iarem a renovação do pr.a

zo de sua ou=r9a., deverio c!1riq1r requerimento ao C5r,.io eomp&t:enee 

pc~ri.odo eom.preendicl.o entre o 69 (sexto) e o 39 (t•re•irol lllis .t:! 
t•rior ao eérm.ino <3o l:eapeetivo pra:~:o. 

9. O p:::a:~:o dot vio;~inei.a. dost& eonoe:ssii.o, teve. seu 

ter:ao !'i.l:w.l dU 02 de o!.llr!l de. 1,992, pois eo~~~eçou 4 v.igorar e~:~ 02 

de &b:a:"il. a. 1982, -o pW;>l1~io ~ ~t.z:'&to cW CQrrespoaomte eon

tl:&'ee &. cooe.s.&o, no Diir1o O!iei&l de O:Z.04.B2 • os efeitos ~tU'l• 
di~• . da Olltori'& foram lllantidos pel.o prazo res~l, <XIrt!o:cae cU•
po~to DO ~e_r•to do d.1& lO da 111410 d& l99l, publicAdo 1:10 DJ.ir1.0 Of.i
c:i&l. do t!i& 13 sub•eqQe~::tte. 

lO. o pedido d.c :-.novõ\çio da outor<J.a, or.1 o::~ ... xa 
ae, fo1 p:~:otoc:ol.ado nesta Deleg-ac:1.s, no dia l::!.OJ.t2., fora, ortan

to, do p:~:azo I.egal (fi.. Ol.l. 

ll. O reque:~:~to do l:.novaçio, ciever1& ~r •i
cio form&li:tado, no -p~~r!odo eomp:~:eendicJQ ena-.: 02.10.n a 02.01..92, 

nos tlll."liiOS da d.etenún&o:;:io cio art:t.go 49 da Le1 n9 5. 715/12 meneiotl!, ... 
' 1.2. A requerente t.m se~ quadro• soe.:..~. ,:;-

(iJ.ret:;.vo, aprovados :cspec~:.va.."lem:e, pelo Decreto~-:.;, -de 

C"2.03.S2, publicado no Ol..irJ.o O!~e~.sl cie 03.03.82 e: ;>e:...s i":::-ea:::.~ 

n<;> 026, cl.e: !.~.o5.9l, eon: a lõeq:.tJ.nte c:o~si~io: 

CO':."!"S':'AS 

~'roN.tO RIBEIRO 'I'ORRf:S 

HE!\H!NIO BARRt!O 

CAili.OS FRANCISCO PANIAGO 

!o!ARIU:~t DE >.BREU :OAGUNOES 

"""""" 
CARGO 

DI.RE:'OR-GERAI.. 

DIRE'!OR•GE:RI.!. 

CO':AS 

2.600 

800 

'" 
$00 

5.000 

NOJO: 

"VA!.Clt E:~ ::rs 
. 2.600.000,00 

800.:100,00 

soo.o:o,:Jo 
soo.c-::o,co 

s.ooo.oco,oo 

ANTON:IO RIBE:IRO ':.'OIUU:S: 

HE.RM!NIO BARRETO. 

.' 3. A amislllora, enc:ont:r.s-se o('e:::&:ldo ~:•q-.:la:::ne:::, 

-:.e, der:tro &s earaee•rlstic:a.a t:i:onJ.c:.as que l.ha torou:~ .ser~lcr$ , 

eonform.e meneion•do às fl.s. 27 a Jl. 

"· 
:~:ante o Fundo da J:'iseal..1.zao:;:io dali l'e.leC:Ol!IUnicações- FISTEL, da .ac:o:: 
do eo!llprovantcs de quinçio {!l,s. 32 a 341. 

lS. Consultado o C&c:l.a5t.ro Naeion.al de Radiod1fu· 

são, veritieou•ae que 4 ent1é14de, seua .Ocioa e dil:iqllntes, rtão 11,! 
t=apassam os li.:ll.ites !.ixõ~~dos pel.o artigo 12 • seus pariqrato•, d.:: 
O.eret:o-lei n9 236, de 28 de !•verairo de 1967. 

"· de eompetcnte p&rõ!l 4ol.iberar ~bre o assunto, deeid.a pela renovaç.i~ 

do prioso d.e vigino1.& da outo:rq•, tal rlll::tOVao:;:io deV•r.i ser a p.s.rt1l 

de 0:2 de &brU dll 199:2, t:endo .: v1st..a a. manuteru;io do prazo da. ou· 
1:.0rga por o.ereto d& 1.0 dll maiO cie 1.991.. 

III. - CONCL'CSJo 

1.7. Do .xposto, coueluÚioll pelo o an.eil!Unhamcnto 

doa all1:.0lll à eoordenaçic:l-Ger•l de Oueorgas, cio DNPV, p4r• :~~~ubllu..ssio' 

do as.unto i &.l.1baraç5o supcr.ior. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 116, DE 1996 
(N• 275/96, oa Câmara dos Deputados.) 

Aprova o ato que outorça pernu.ssio à 
CARÍC:A RADIOOIFO'SÀO t.TD.A.. Õ)&Z'& ex
p.lorar lii•:Vl.Ço de ra<:U.od.l.:fudo sonor.a 
- froq;uõn=a ~lad.lt. na =da.de de 
Corront::.n.a, Est.ado ~ a.....hJ..a, 
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III _ est~ p~rm1ssão somente proauz1rá efettos le
gats após deliberação do Congresso Nacional, na forma 
do art. 223, § 3Q, da Constttu1ção. 

Mt.. 1 •. F:.ca. :aproV11.do o :aeo a. q'!Jo .so =•t'•l:'• a 

~Pcr=Z'J.:a n° 13, c1ct li do Jano:z.=Q do 1~90, q'IJO Ot.:l::O:::-qa 

;>er.n:.ss.io i CarieJ..:t. R.õid..:.od:~.:-u:s.io !.::.da. para. QXi)l.orar, polo 

p:L":azo d.o 4oz :anos, :SQI!\ dJ.r1111.:.t.o do "*.!.U.sl.Vl.d.ado, :sor.-1.ço da 

IV _ Esta Portaria entra em vtgor na data oe sua 
publicação. Antonto Carlos Magalbiea. 

Co:c":cm~:z.na, Esudo cb. ~l.:a. 

Al:'e-.- 2°, Lst.o OOereeo ~ul:at:.vo entra om v:.~;~or r..a 

data d.o sua p~ll.:açio. 

MENSAGEM Ng 100/90 

Exce1entlss1mos Senhores membros do Congresso: 

Nos termos do art. _49, 1nc1so XII. comb1nado c_om § 
Hl do artigo 223. da Const1_tu1c;::!.o Federal, tenho a 
l"lonra de sutlmeter à acrec1acão do Congresso Nac1ona1, . 
acompanhado de Exoos1c;::ão de Mot1vos do Senhor M1n1stro 
de Estado das Comun1cacões, o ato constante da Porta
ria nQ 13, de 19 de jane1ro de 1990, oub11cada 
no D1irto Oftcta1 da Un1~o do d1a 23 de jane1ro de 
1990, e~ue "Outorga perm1ss.ao à Carfc1a Rad10d1fusão 
Ltda., oara explorar. pelo prato de 10 (dez) anos, sem 
d1re1to de exclus1v1dade, serviço de rad1odffusão so
nora em frecúêncfa modul~da, na cidade de Corrent1na, 
Estado oa Bah1a". 

Brasi11a. 19 de fevereiro ~e 1990. Jost SARNEY. 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS DE NC 32/90, OE 24 DE JANEIRO DE 
1990. 00 SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS C0MUNICAÇ0ES 

Excelenttsstmo Senhor Presidente da Repüb11ca. 

De conformidade com as atr1bu1cões legais e regula
mentares cometidas a este M1n1stér1o. determtne1 a pu
bl1cac!o do Ed1ta1 nc 89/89, com v1stas a 1mplantação 
de uma S$tação de radiodifusão sonora em Frecüênc1a 
~ulada. na ctdade de Corrent1na. Estado da eanta. 

2. No prazo estabelecido cela lef, ocorreu acenas 
uma concorrente: Caricia Rad1od1fusão Ltda. 

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe
tentes deste M1n1stérto, as conclusões for~ no sentf
~o oe cue. sob os aspectos técnico e juriotco. a enti
dade Proponente satisfez âs ex1gênc1as ao Ed1tal e os 
reQuisitos aa leQislacào especifica de raa1oo1fus~o. 

4. Nestas conatç~es, â vista da entidade oue ~e na-
0111tou (ouaaro anexo), à execuç~o do serv1co Objeto 
do edital. tenno a nonra de encaminhar~ assunto a e
levada cons1aeracao oe Vossa Excelência, encarecendo 
se digne ce envtar ao COngresso Nacional a anexa por
taria de permissão. O ato de outorga somente vtrá a 
produzir ~eus efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma do parâgrafo terceiro. do 
art. 223. da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus Protestos do mais 
proFunao respeito. Ant6n1o C~rlo$ ~g~lhie$. 

PORTARIA-NQ 13, O~ 19 DE JANEIRO O~ 1990 

O Ministro oe Estado das Comun1cacOes. usanoo oas 
atr10u1c~es cue lne conferem o art. 1Q do Decreto nQ 
70.568, de 18 de maio de 1972, e o art1QO 32 do regu
lamento oos Serviços oe Rao1c01fusão, com a reaacão 
Cada pelo Decreto n2 88.067, de 26 de janeiro de 1983. 
e tendo em_ v1sta o cue c_onsta _do Processo MC n.Q 
29000.006042/89 (Edital n2 89/89), resolve: 

I _ Outorgar permissão à Caricia RadiOdifusão 
Ltaa., para explorar, pelo prazo da 10 {cez) anos, sem 
direito de e~clus1v1dade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüênc1a modulada, na c1daae de Correnttna, 
Estaco oa santa. 

II _ A permtss~o ora outorgada reger-se-à ce1o Có
d1go Bras11e1ro·oe Telecomuntcações, 1e1s suoseqüen
tes. regulamentos e ocrtgações assumidas pela outorga
ca em sua proposta. 

CAJUC:::A AAt!IOOituS.\o t.":"OA, eoa~ sede i ttavassa 12 

:.l.bc!.r<:!..u':e ~.9 2:0 n&- c:iCàCe c!e Co~:~ti~-5, Estaco ·ela BMi.s, telll po~: ol:l

;~tivcs ;:r!nei;;>"-iS "" inltal4Çãc o & exp::.Cl:c'4Çio ckls serviçgs &I rtf!g

f!!:.::são scngn. com fin.slid4~s l.nfo:c'l!l.stivu, ~<!ucacion.U.s, e!vicu e 
?atn5ticas, c:m con!g=Caele eo11 a lec;risl&çio que t"fl<;llll a lll.ctté:c'i.l. 

o seu Ca;iital S"cc.i&l i ~ ~czs 300. ao o ,o o ( Tr~
zentos 111il ;=ad.Cls novcs l, inteiz-u.nee s@scr1to e inteqr&lizado , 

=•pro$ontado por 30.000 (t.r1.nu. 1111ll eotu no valor nCIII.in.sl de NCzs.' •• 

::.a,oo ce.z eruziC'os novcsl ea~ =a, subscritas tt cliv:l.dicl.l• cnCl"• o• 
sÔ<=ios abaixo cliserimina&!s, da seçu.inte fo:ma: 

socros ~ ~ 

tt:OFILO P&ORO CA SILVA G"JERRA u.ooo NCz$ l20.000,CO 

?.AFJIEL OE SOUZA ROC!iA 9.000 NC;:.S 90.000,00 

.\NTONrC OONI.ZE"n: m:VES ...2..:.Q.Q.Q. NCzS '}0,CCC 1CO 

TOTAIS 30. oco NC%S 300.000,0C 

A sociedade foi con.se.itu!d..ll polra v:!.q':l:c'&.r por tem· 
;=o 1ndotel:min4do e i .lldm.inist.rad.s gel,Q sõc1o cot1.st& RM"AEL OE SCCZI 
:::.oCKA, co oxereid.o c- funo;:i5es dei DI!I.E":CR-Gt:REN":E: qu., &travi:~~ COt 

!oeu:.ntos or& 4pt"l!lsen.tados, v.1111 resp~~~ito:IIAIIIOilte concorrer 40 Ee.itAJ 

::9 089/89, pub!1c«do pelo l>'.J.nisdrio du ~1cao;C.s tlll lS de .l<;Ostc 
::. l~ll9, no Oiáz-1o O!.ic:ial ela Uniio, Utn<!o por objeCCl a oxe<=UÇ"ic ~~ 

serviços do: rad1.ocl.ifusio sono=a em Fnquiincia MOdul.~od.&, l!.ol d.d&CII! di 

·~~ .. , ..... ., .. 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 117, DE 1996 

(N' 276/96, na Câmara dos Depntados) 

ApJ:"Qv;a o ato que renov;a a pum.z.:.~a~o 
outcrc;&d.a â Ri.DIO LlBER!'JAOI: OE CAJU».
RD LTOA. p.ara explorar •-=ço do 

- rad.i-od.l.tusi.o sonora .m .fr.quénc:~..a 
:uoclul~ na e:~.c!ada d.e C&:rua.ru, Estado 
do i'ern.Uibueo. 

AZ"t. 1°. Fica apr0v.11.do o ;a~ ;a q~:.e se re.fere s. 

.i'Cl:t'b.:".z.;a n" 67, do 22 do Junho de lgg2, que renova, por do: 

anos, a pa=t:.r do 28 ele Jane.z.ro do 1gs;, a perm:~.sslo outo:t'g<ad.a 

à Ridio .t.il:lerclado do C..:=aru t.td.a-. para expl~r, s.n CU. H~~ 
do oa.xclusiv:~.daõe, serv:r.ç:o de nd.z.od.l..fu•J.o aonora CIIR t=equinc.ta 

modulada na Cl.dacio da C&.l:uaru, Est;aelo ele Pema=buco. 

Are. 2•. Est.. Ooaoeo !.Õq:~,slat.:r.vo en't:t'a Cita. v:~.qor na 

dau do sua pW:Jl.z.~. 
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MliNSAGEM N° 346, DE 1992 

Nos ~~:m~o.s do artigo 49, iociso x:n. combinado eom o § 1" do &."'ligo 223, ca 

Conslitulç!o Federal, submeto l: apreçiaçJo do Co:~srcsso Nacicnal. ~m~o de Ex~ 

1;1: Motivos do SeP.bor Miniwo de Esw1o d03 ~e du Com~ o ato ecnswue ca 
Po:uru. r(' 67, de :U &:junho de 1992. que renova a pen:nis.slo outO:gad.a.l RÁDIO UBER.DADE 
OE CARUARU I. TOA.. para t:q)1onr .sav1ÇO de radiodl!~ scncr.& em freq!h!n~ mcxiulada, na 

eicl&éc dc Cut:aru. E.swlo de Petn.mlboco. 

BIU!li&. za de julho 

(. r.<u-----
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 27, 

'""'-

DE 22 DE JUNHO DE 19Q2. DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES 

::xc~l.end:s!lllmo Senhor Pres1c!en>::e da Re:;lÜ.bH<a., 

':'en..,o a honra dc enea~:~i:lhar a Vo$sa Excel~ncia a :n<:lUI'a 
?o::-~a.r1a nR 67 , do 2Z dc Junho do 1:992, polól qy.al ~nove1 

a pet":n!s::são C:a RÁDIO LrBERDADE DE C.UWARU LTDA,, para cxplorar ser: 

viço de ;-a.d.1od.1!'U*ão i!ionol'a em rroquenc1;. modulad.a, na ctd.ad.c de 

C.u-ua.t"U, Estad.o d.e f>erna=bueo. 

2:· Os ôr;ãos eompetonus .:tc:stt M1n1st~r1o man1re.s1:aram-se :s2 
b!"'l o pedido, conaider-and.o-o Clevtdamer."=.e ln::seruido. o que mfl levo~,~ 

a de'!er1r o t"CCIUCI:"icento (!e renovação. 

3. E$cl&l"eÇO qu~, !'lOlS :er:no.s do § 3• do ar:, 223 da Cor..st1tu,!. 
;io, o ato éct l"enova.ção :~~omer.te prod!J.::irá ct!'ctire" lezals apó., Cel,!. 

~ctra;ão do Con,ii"CSiO Nae1or>:a.l, a qu.,m enea~ço .se d.1gr>e Vossa Exe-!_ 

tê!'lcia de encaminhar a anexa porrarla, 1\C<:lllll)anhaca li<:l pi"Qees..so ac!m.!,. 

ni.:t~tra:1vo que lhe lieu o:'iill'lll· 

Port1111 1!.• 67 ,do 22 ~ 

O Min~ dt E:rbdo óos l'ra"'çQrte e .:S.~. no uso 
":.<:'sua.!!' a:,..:~u:.çÕe.s e c.e aco:-<~o com. o d!spo.s~.:J no ll.!"t. 6'9, ~r.e~.so r:. 
... ~~r.ea ::, r::a L<H 6,422, de 13 de maio de 1992, e tendo em v:.:sta o que 
~or.sta do P:'QCe..s:so r,9 29.103-000922/66, :-e:solve: 

I- Renovar, o:.e aeore!o co:n e an:. 33, § 39, oa Lei n• 
.!.\:7, de 27 de :oeos.:o de 156:!. por ~O (de:r.: ::>nos, a par<:lr doo 2<1 doo 

;anuro ::e :t;a7. a perm:sSãi:. o~:.-orgaca à ãÁDIO LIBERDADE DI': CA.RtrA.RU 
l.T!lA,, õleia. õlOrta:-:a n• 49, de 24 ee Jll-..,e::-o oe :.977, para explorar,Sctl'l', 

:::-e1;o :e exe:.l.\s:vi.daee. serviço ee :-ad:t.oe!::'usio :a:o.,or& em ;:':-equê.,eu. 
:::o~~~a<:la., ::.a :~.:ade de Ca:ruat"U, Estado <:!e Per.u~mbuco. 

II - A ex:"'et:Çào do :Sei'V1<;:o. cuja ou:o.-g.a ~ :-eni)Vada po:
n:a ,porta:ra, :-eger-st-â pelo CÓdlgo Sra:sllelro ee ':'elecomu . .-ncaçõe:s, 
:e:=: :sub:seqUe"te.s ·e 8-el:iS fe;ful~LmentCs. 

UI - E::ste ato sofl!ente p:rodu::.~râ·oete1to..s 
~l"oeraç.ào lio c-o.,gre:uco N_,eion:al, iio.s ten:~cis do § j; do 
Const1 tu!çiQ; 

lega1-t~ apÓs I!!; 

223 c:.a 

IV - E:st& port&:o1a ent:-a e:n v~aor na data ee publ.;_ 
eaçio. 

~llHS~~RIO DA tN~AA-ESõRUTUAA 

MRECH CONJUR/RR/~riCNP'í/MtNFRA ~Q ~~O 

REFERENCIA : ~!"1lceuo n9 29103,000922!86 

O!UIOEM 

ASSUNTO 

EMENTA 

COHCLUSIIC 

Coor~naçio r:le Outorg~:sJDNP'í 

Renovação de Outor<]4. 

Pe.l'l!lissão pa:-~ executar ser-viço ele ra<H!?, 

difus:i'o sonora em FH, cujo pra:o esgoto..

se 28.01,87. 

Peh. er:liçio da Portaria Renovando o pruo 

da pennissio., 

A RA!llO LIBERDADE CE CARUARU LTOA, ~rrrissioniri~ eo serviço de radi.!!, 

difusão soi'IOra em frequência maduhda, n~ cidade~ cai'Uai'U, Estado ~e ~rna~I.ICQ. 

fiquer' re~ovaçio do pra:_o de vi'ginei~ de sua ~emissio, cujo temo final ocorreu em 

28 de janeiro de 1987. 

! . H!ST!!RICO 

1 - Medial'lte Portari• MC n9 49, de 24 de j~neir1l de 1977, foi outo1"9ad.l 

pe""hsio i RlUliO t.IBERÕAOE OE. O.RL!ARU LTilA, para el'.lllonr, pelo pratc de lO (~z } 

~nOs, o urviçc ele r•diodifusio de ndiodifusio scnor' Clll fnt<;llin~ia J10d11lada, na 

cid'ele de Ciru'n"' Estado de Perrcarrtlu~o. 

2 • /A. ou torça e111 apreça ~çou a Yi11orar 1t111 28 de ja11eira de 1977, dat& =• 
p11bli~açio d6 Port&ria de 011torgl na Diário Oft~ial dll Uniio. _..,'$ 

d II ~ 00 MERITO 

3 • O CÕdi;o Bruilei!"1l de TelecomurcieaçSes, instituieo oela lei n9 4,11; 

<1t 27 de iliiOSto de 1962, estabelece pr.uc de 10 (dez) anos p•r• c servtço de radie 

difusio sonora e de 15 (quinze) anos para a serviço de de televisão, qc,;e pode.-io ' 

ser renovados per perfodcs su~essivcs e iguais (art.33 § 39}, 

4 - Por Sllf. vez, o Re~ula~~~ento dos Serviços de Radiodi_fus_io, ~provado PI 

lo Oe~reto n9 52.795, ele 31 de ouutbro de 1963, dechr&: 

~Ar-t. 'l7 - os prazos de coneessio e permiss"io serio de 10 (det) anos ~~ 

n o serviço de radiodifus.ic sonora e de i''S (quinze) ~nos p1ro1. o 
t_e1e'•i:;io! t~'r:·;~ 

I - ~e aeordc com o artigo .:Q da ~ti n9 5,7S5, de 23 de jynno oe 1972, 

li~ e-n':~dades que ~eSeJilrem a renova<;io do J)ruo .:e SY~ Cllt01'9' deverão oirigir re· 
queri~nto ao Ôr<;io coopetente, n-a período COII!Qn~endioo Mtre o 69 [sextc) e O l' 

[terceiro) o:oiis anter1ar ao têrminc do respectivo prazo. 

6 - o pruo de vigência desu pemdssio teve seu teme no dia 28 di! j.tne. 

1"1) de 1987, porquantO li Qutor;a Co<lleÇOU li vigorar no 4h 2e de janeirO de 1977, C:Qf 

a publiuçdo do ato c:orrctlõpdndente na~uela rcesm!l data. 

' - O ptO:.ido de renovação foi ~rcto~\izado nesta 1.1nia.tde reqicnal ~ 3( 

de outubro de 1936( vide proto~to !!O requerimento de fl.Ol) "en•s dois dias apõs· 

o prHo le;otl, q<.:e seria entre. cs dias ~8 de julho e ~g de outub!"1l de 1986. 

a· A requerente tero ~eus <tuadrcs soc:nir1o e dfr-etho ~prov•dos respee· 

va~n~~:nte, pelas J>orurias n9 109, de. 'l.7 de. settmt>ro oe 1989, e 069, ~e 16 de abril 
de 1979, resultando na segu;nte eaaposição: 

conSTAS_, 

LUIZ JOSE OE LACERJ:A 
RA[MlJIIOO JOSE DE !..ACERCA 

HELENO JOSE CE LAC(RDA 

Jos(oA SILVA 
TOTAL-

"'" 71.000 

l.lOO 

"'' _.l22_ 
13.200 

GERENTE • U.HZ JOSE OE LACE!ICA. 

VALOR CRS 

71.000,00 

l.lOO,OO 

ao o .ao 
~ao ,VQ 

73.200,00 

9 • Cumpr-e r-essaltar ~ue, durante a ?erio® de viçe'11ch da outo~~ en 

dAde sefre.1.1 •dvertênei.a., c:onfol'lllt se verifica na informa-çic precedente da Sec;io 

Fisc:alíuçio de Oir-etoria Re~ícnal do extinto OEHTEL, em ~ecife. ~ fl 41 bem e01r.o 

n~ ae :nulu 110 valor, i ipon, 4e CrS 42.751,72 (quan~nu e dois 11111,. seucento5 e 

Cil'l(luenu e tn e_ruzados e setenta e l!ois centavos} ji recolhidos aos cofres "'1bli 

segundo doccm:nto de fl.64. 

10 ~ A emissora se encontra operando r-eguhnnente, dentro das caracteris 

cas têcnicas __ que lhe fora111 ~_tribuidas, ~nfomt <Jenc::cnadc i fl. ~O. peia e11tio St 

de l'is~alinçio desta ~gfcnal. 
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11 . t re;uhr a situação ea pemHsionãr!a perante o Funda <:e Flsçali:açio · 

Od> rel~c"""'nic~çiScs- FlST(L. eon~Mn'tlt informacão oe f1.67. 

" . 
no-aoo a cart•r dt 28 de janeiTC dR 1987, tel'>~o e<~ vista a data d~ prJblicaçio da Port! 

,.,~ oe outorga ela penMssio no Diário Ofieül ~a U'liio. _ ~. 

~·a~~e ~ e_~'os-:o, co~c\•.l'imos ~elo oeferimento ca renovaçio da oul:or~. 

h:;er1neo 0 encaminnamentc deste processo i .:::ooroenaçlc de Outorças ~ara sLillm•ssão oo 

!~s~r.~o ao Sr. :l-i reter" do ~eparu~ento liae~onal ce Serv!ços Privados. 

E' o parecer, s~b-censur-a, 

fV.4, o~.f/.7o 
~~Llma 

Assistentt Jurioieo/~R/RCE 

I.! C0.\1/SS..-iO_DE EDCCAÇfQ; 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N"118, DE 1996 

(N" 277/96, na Câmara dos Deputallos) 

Aprova o ato quCI rano~ a c~:~n=-:nãc:> 
O.~e:c":l.~ :1. ~ i:t.IlOMDO C:A.":AlU:ttNS!: 
L~- para oxplora• :~~•rv:t.QO O. radl.o
<i:.f'u:s;i.o d• :son' • Ul&qon:s !Uolov::.s;i.o) 
n.a c:~.ciado do Cr~c:.ii:m&, E1Ud.o do S~n
U ~U~:t.n~. 

Aro:;, l". i':l.ca ap~do o a.to a. q~.~e se r•f'•=- o 

Oec:oto s/n". da 30 d.ao JUlho de ~$1512, quo nonova. por qu::.nze 

&."101, a. part::.:- o. 5I da al:u:-:.l d.a l51Sil, a. cono;a .. .io def'•r::.~ .:i. 

":V Eldorado Clt.U:o::t.n•n•• Ltd.a. para a;ç>lo:-a:o:, s- d.l.ra:l.tQ o. 
oxo;lunvl.<:iado, serv:~.ç.o O. :o::r.d.J.ociJ.!usio de sona o UD&ç•n• 

(o:olevuiol na cl.d&d.a O. C:o::~.=~• E•~ dei San~ c:aur:~.na. 

kt. 2". I:ao:• O.Crooo:o t.oq:~.•l:~.o::.vo antra - v:LQO:O: n.a 

.:au ele au.a pubhcaç::l.o. 

MENSAGEM N" 406, DE 1992 

N01o ~ da arozo "51, ifiCiao XII. CQDtnnado o::m o t t• da IR&O 223. da 

Co=tuiçSo FoX:ral • .Mlmew l &pnCliiÇIIl do Coac=so NacxxW. aeom~ ele Ezpoáçio 
ele Mou..-Oio do ScahQI' M#1l.mO dE Eslado dol T~ e lW Oxmzn çtrM o 110 ~ 4o 

!)caeiQ que "Rc:lov& 1 c~ outorp(la • TV El..DClRA.OO CATARINENSE LTtlA.. pm. 
clplcnr ~de: radl.Odl!llS.UI oc: ~c IJII.I&aiS (u:Jcn.ao), u.Qd.-);'dE Crioõ:lmna. 'EIIado• 
~ewnr.a·. 

r. c.u---EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 66/MC 
DE 9 DE OU1UBRO DE !995. DO SR. M!NISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES INTERINO. 

ócl~ 

":'ctn."1o a. honra. cc aut>IIICt"r ia cleva.da. co;~na~d~raçio 11e VQ.IIaa 

:S:r.<::ci~nc;.a o :ncluso proj~to ..ic dc<::r~tc cc rcnovaçio 11o prazo d" v.!, 
;.~nc;.a. c;~a cgncessi.o outor;;a.da. & TV :&UIORADO CATJJ'tl..:XSE L'J'liA.. pa.ra 

oe><p!o., ... ae.-v~<;o ele ra<lto<li!'uaio d"' sons e i,...,.ns ( t:elev:~.aàol. 
<::!da.de de r.r1o:l~a, !:atado d• Santa. Catarina. 
,_ O pcd!do d., .. ~n<:~va-;ii.o •n<::ontra-•• d•vida.~H"nt• ln.atNido cc 
acor"Jo COlfl a ltiU:~laçio c111 vt;;or ~ • estação está f.mc:lonando dentro 

diU c.aracurtsttcu têc.uc,.. a da atr1t1uidu po,r ••t• K1niatir1o. 

3. Noa ter'!IIQs Co t 31 do art. 2ê3 ela Con&t1tuiçii.:l, o &to de r'!. 
novaçio soa~ente produdrá •teitos l•t•is apÕa dcllbt:r~ão. do conarc.! 

so Nacional, • Ql.l&lll dewr.i. ser rc-tldo o processo a<lllinistrat1vo 
pcrt1na~tc, ~u~ a cata scolllpllrh&. 

-4. EstiU, Senhor Pr.&ldcl'lta, u ainhaa con.tdaraçõcs a "'"P"l 

-to do .... nclonado pi"'Jeto de da(:Nto, qiM' a~to ã elevada consider; 
ção 11e Voa•• Excclincla: 

DECJtt'1'0 liE 30 DE .JCI.KO D& lti:Z 

Renova s conccuiio outor&ada • TV EUIQ 
Jt.UX1 CATARIMI:ItSZ: LttiA., para c:r.plorU 
lf'I'V1~<1 d~ ra<l1ocu:rusi.o de sena c tma 
~~n:~ ly).,vl"'iol, na c1dade de Cr1ci
lst.aco oc Santa Catarina. 

DECRE'rA: 

no 
223. 

n• 
•• 

Al"t. 11 Fica renovada, da acordo c0111 o art. 33, 
t 31, da Lei n• "'.117, de 27 c1e'qoato de lSI62. por l~ {quln:~:c) anoa. 
a ;.arur de ot l1e abril d• litl, • ccaceaaão c1ct'•r1á& a 'l'Y r;uJORADO 

~~1~~~·4. c~go ~r!!~o r::i~~9~. d:.~~t:~;~o;:;. a:;i~~r!~~: ~i 
u:cluaiV1<l&cle. NrviçO de rac110c1U'uaii.o Ge aona e iaa;;cna {t-cleviaiol, 
na cidade de Crictiiaa. Estado cc Santa C&W.rin&. 

_ PIJI~O único. A u..:uçio do serviço ,11t: ral11g 
d1f'uaao. cuJa outor•• c ~novac1a_por eatf' Decr.to, r•&"~"-••-• ~lo Cg 
diao Bru1l•1ro O. Td•coaun.icaçC~Ca. l•1a subs•qUentea c seus rc;ul~ 
-ntoa. 

An. :z• Este ato .sCIM'ntc produz.lrá efcitoa lor 
16ala çóa ccU.b•raçiio 110 Con;r.aao Nacional, nos tci"IDO& c1o I Jt do .,-i', 
223 da Cinnt:t1 tulção. 

aua pj;ibl1cação. 
A.rt. 31 Ea.te Decr9tO entra •• vtaor na d.at& de 

.......~ 

__ llraa~Ua, 30 de 
Cl•pcndênc1a • 104' da ll•put>llca. 

juao. Ce 1M2: l71t.j~ le, 

MINIS~!::!I.IO DA :NFRA·ES't'!l.t:l't'!JP.A 
PAI\f:CER CONJtlR/SCOM/SC/CC"r!CNPV/MI:I'!'RA NO On/'H - SJ' 

REFEI\f:NC'IA P~:oc:esso nO 2,1.06000006/91 

ORIGEM SCOM(SC'-~C/MINFRA 

ASSON'l.'O Renov.sç.io de cutor-;a. 

CONCWSAO 

Concessão pa~a. execuu.z; u:.z;vl.ÇO de radiod:.f',:. 

.ião ce son:~ e U~<~gen:=; tt.clevu.io) CUJO praz~ 

t.t:m se11 te~ h.ru:.l em 0!1.04.91.. 

?fldiclo a.p~seno:ac!o templl'st>.Vól!llente. 

Re9ula~:es ;,. s:.t:uac:io t.êc1uca c a vir:!& soc:.e

o:.i:-i.s. 

Pela. c:c!:.çio de dc:"c~:et.<l renovando o pr.nô C.a 

conceasli:o. 

"N l:t.DQitAI'JO CAO:AU•lllll :t.ftA., concesuon.i:-.ia. o!o se:v.:.ço 

11e :-ad.iod.ifusio de sons c ;ua.agen.s, e.a e:~.c!acle c1e CRICI'OMA, Estac1o de 

sant& Ca~:ar:~.n.,., :equer renova.çio c!o pra.:to c1e vigineia ele sua. eor.ec:s

sio, cujo t.c:mo hi-.a.l Õcorre~:i em 09.Õ4.9l. 
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l - Kodiante o.c:uto no 77128, 4e ll ele fevtu:eiro .:!.e 197· 

foi autor:!.:.zu;t~o conc:euio i TV ELDORADO a'tAAINENS~ L'l'DA., p;o.ra explo 

r;~~r por 15 anos o serviço de radiodifua.io de sons e ii!LIIqens (televis 

cici.sc!e de cuctOMA, C.tado d.c: santa C"'tarina. 

2 - A outcu:qa- •preço ecmeçou A vigo~:az; em 09.04.91, d 

ta de publiea;io do contrato de con.ce .. io no Diário Of.!..eial. 

3 - o C6diqo Brasilei:o de 'l'eleCQ .. unicaçõel, institg:.do 

pela Lei no ofo.ll7, de 27 de aqosto de U6l, est.al)o,lec:e os prazo11 de 

lC (<ie:::l .mos para o_ serviço det radiodifusão •onora e de 15 (quin:el 

Imos para o servJ.ço de televisÃo, que pgder.io .setr reno"'~'. ~~-
r iodos suc:e•liVos e i9'Uili:J (Art.3J - SJQ ). · "'-..:-..:.:..~ 

' - PClr :111,14 ve:e:, o Re<)'ulamento -tios SCI:VlCCis c!e Radiod.!;f~ 

são, 4prov•do Pelo Dec::~:eeo nQ 52.795, de Jl dCI cu~tubto de l963, d! 

ela::: a: 

~Ar::;.27 - os pu.zos de c:oneessio e per111issão seria de lO !de~ 

anos para o serviço d.e rad.iodifusio s;onol:"ll e de lS {qo.:in~e) 

par;g. o llõerviço de radiodifusão sonar• e de 15 {qo.:inze) 

ano• pAu. o d.e televbio~. 

~ • De ac:ord.o coar. o . .rtiqo 40 da Lei nQ 5, 785, ele 23 elo 

'JWihO de 1972, as entidade• qo.:o dese)•::em 11 ::enov11çio do prA:to de 

so.:a ou1:orqa, deve~io diri9i:: reql.lerimento AO õr9io eom~tenu, no 
?c:::iQdo <::Qmpra•ndido cn"'='• o ISO he><t.ol • o 30 ttel:'eei=l ll>ill' aftt.!. 

6 -O pl:'a~o de viqenc:i.l. d.esta. c:onçcrnio t.em 11eo.: termo f! 
:'1.).1 diA 09 de 04 d.e 19!1, porquanto ll QUt0=9& CCiM:ÇOU & viqor.a:: em 

0,,04.<;11, c:o111 a pub1ie&çio do Ato c:orrcspondente no oiil:'io Oficial 

c o pedido ou. em. exAme foi pro-c:oeo1iz.ado nesta unid.t.de l:'eqionAl no 
d.:z.a 09.01.91, dcn-c;ro, pois, d.o prazo leo;a.l (!1.011. 

7 - A ::eq~.>e.rente te~~~ .. us qud.ros soc:ieti::ios e dir•tivos 
ap::ovados l:'espeetiVIIlDIIIlo:.e, peb.s Portarias nos 201/90, 7!1<1./Bl, oS7/ 

82, 603/113 e Deel:'eto no 77.128/76, coa~. a. •equinte çempoaiçlo: 

COTISTAS cor.s ""' 
M.uloe1 Dilor de Er•it.as 12l,U7 .r.as. 79 
A®Uo-&=a l2l.U7 485,79 
Ani!CI:~oici·.'s.t>utiio do• s.-ntos 2.44l 'i, 76 
Adri&l'la Bol:'qes de !'re.it.a• 121.445 ·UIS, 7S 
Karin Mo::g.-n.& J:>.re!.t..a• Artls l21.US 48S, 78 

TorAL 488.225 1 .• 952,90 

""""' """' Oire~or Supo::illterukl'lt.o K&no.l Oilor de Frei tu 
Diretor 

Diretor 
D:z.ret:o:-

Evllldo 8u.aaolo Seop.-s,.oli 

Adolfo 0\.."'n& 

=.to seeiner 

último • per!odo 

de vigência. da. outorqa, a entid.-d• aof::eu pena 01.1 rec:•bo'-' .advt:rt.iin

c:i& (SI , c:onforr.e s• verifi<::ll .na intol:lYçio proc:t:d•n.te do D•p.aru.;... 

1'1(Hito N.!.<::lOII.al Ct · ~$C:al.:.::.!l;.io das CO!I11.l!liea.o;;õe:s, a fl.23~a-~r 

ISI .:!.e p::oee~s.:~ lsl de apc.ra-:3o de .:.nf::aç4o ~nSt41.lCado t.sJ na !or:n.! 
c!.!l ie<;~s.:.ac4o >l::o •J.:.qor: 

?Rcc&ssos 

~:. -·-~. ~· 
~c,;· ·~:~1 

i~.~·.;· e c 
~,;.~: ~Sl 

.;c •• ~·.• a~ 

~r..' ,• .. ,2 

•0, 7 •'" IIJ 

e,;, 7 ;·,,.~ 1 

~':•·~<-<~J~~:iS~ 

:-;..,J~., l~'õl~ ~S.)CO,ollil ;o,.r:.r:~.; V•~~·~· 

~1 .. 1:.> ;.,;r,s lC.CJC,O") r, rt.CC: !~L·•'".' 

.\.-:.·~<·~~.:·:;..::.1 ;.! .. $,_,:;~,; <:·· .:~ ':-~ 

,\o::v~·:;t,_\r,..:.;,, .:;.•-:. 

~h.::~ .. ll.:IU 'l~.)C~,001 ('<.:"~.:JC 1'.:~·K. 

.O,::Jlt.<li..:KS ~~.':\$0,::101 l>•:.n,;>;; i.SSII "~ 

M""'!l<dCI<S .;6.698,001 l'<•rt,OC :,~\':.'nr 

.>.J.v .. •t.;n<:1.l O(,nv ~5~/l"tS/~ r 

A>Jv,.,.~.:;n,·l • Of.:>•• 1~7/!"t•:!••· 

:'1:Jl:.l 1CI•$ J.~O.Lh,OOI ?C•t~.cç; ~ú.:.o .• ; 

J•• !.l>h\h)l,l 2 J0:./8~ 

:.!•J:•ll.•l.llll.l:!Bl/84 

2'11 ')hQl1006~/84 

2•JlnM1nOO.H.>/84 

J~ 1 !J(,(IU004l/i~ 

:?~ 1 OI,UI)O l: ~/84 

2'1L~blJUOSJC>/H4 

~·J LO~>OOO 210/8 4 

Rt'l. H l/lU 

l'il11"!100UB2/II~ 

29Lo .. nuool4/B~ 

:-!ul~ .. 

:'1111~ .• 

: ... ul~., 

1'$1;..] t.l 

!'IU!t .. 

:"'<OJ.l .. 

.•lu!t .. 
~1111 t..'l 

•111J.ta 

Kult" 

:oiu:J., 

((.:RS 

(l'l<:S 

ti.:~:S 

(C')<$ 

C<.:í~.:S 

1!.:~$ 

(l,.'<l$ 

(l:kS 

!C!t$ 

ll'H.S 

(C'I(S 

.t';l~.':>!IC>,OOJ t'(,, f .OG !llH·~~ 

lO 'i. 70'!1 ,001 p,~rt .:iC ú .. 'l~!~~~ 

~7.246,00) I'u:'~.cc OH~I~·l 

17_S.Gl4,001 t•..,rt ,rx; o~o,;a; 

lH.bJ.,OOl Pm:·t .::lC \l?07!11~ 

~a.:!.!IU,OO) 1-'un.!IC n~,~ ~:H.: 

J~:..l~$,001 I'<>Lt.OC :I .OH, I<~ 

412.1?2.001 ?ur~.oc o.:!IH.~·: 

a'i .z~~-~ l'<ICt .OG !h 37. k I 

U2.~30l t'o~t.OÇ n<;~·;. ~; 

122.2JOJ Port.:lG •:';i\1:>1·1 

' - De ~cardo t'OIIl lnfor!ll4ç.io do IIICnc:ionado O•paru~~~ento N,1 
eion.-1 de l"isc:a.li:ao;:io das c=unieações, 11 pena. C ~l foi (foral\) eu; 
prid.- {s) a (s) multa (si fo~ (!O:'alll) z-sc:olhidot !&I, c:onfor111e c:OrP.: 

Piovant• C•J euj• lsl eõpia !:111 c:onsea t•J nos proc:otsso,; eh.ados. 

10 - A er~~is•or• •e encontrA operando reg~.>lo1rment•• dentro d 
<="41:'ac:ea:-ist.ieas tienic:&l qua lhe toru .atribl.l:z.da~:, confot111e ::::ellc1c 
do .a fl. 27, ·~lo Setor de Engenhot:if. de•ta Regional. 

ll - t ri19Ular a sieu.-cio da eonc:•ssionária pel:'allte o n.:ndc 

de f'iseOJalizaç.iio d,u Te1ecQIIIUnieao;:5es - FISTBL, c:onsoot::~te conso.:lu. 
line• p•l.t. pueeeriata. 

12 - Fin&l~aent..,, O..>:llerva.-s• q~.~e o pra~o de vio;;é:nc:ia C• ou:tc 

9& daveri ser z-enovado a par::;ir de 09 •• 04.91, tendo ~W~ a dllta. 
de Publ.te.&o;iio do eontra-c;o de eonc:essio no Oi.ir.l.o Oficial C!'l.31). 

UI- COII'CLtiSl'\0 

OJ.ante do exposto, c:onc:luilllos pelo deferimento do 

pedido, so.:gel:"ill.do o enc:GJinhu:lento do• 4Utos i. CoordenAção de out:ar

qa•, do CNJ:>V, pa..r& •o.:bminio d.o a:~sullt.o a~ ·Senhor Diret:a.r d.o Oet.L:'t_! 
menta Na.e!.onal de Serviço• li"rivados. 

E o pa:-•ee.r, -sut>-t'<l:~o•uz-a. •. 

F1~rb.tl<;polis, 14 de -.rço de 1991. 

AJ~ce· · 
Eh• Lui~& E!&o.:sc:h .,_,____ 

ASaistent• Jw::idieo 

(.4 Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 119, DE 1996 

(N" 278196, na Câmara dos Deputados) 

,lt.pl:'ov. o ato q~:~e r-enov.. a ==-••Ao 
~<l,rl.Cia i. RÃDIO DllVGORA. ~ MIRASSOL 
"-''OES'l'E LTDA. para explorai:' sarv:~.ç.o 
de racb.od.l.t'~.>aio •o~ ~ cn.da lllid..l.a 
r-. =dad.e de M.l.rasaoJ. D'Oe•te, ~tado 
de Mato- Groaao. 

.,....:~ 
Are. 1•. Fic::a. ap:o~ o ato a que - ::.r.t..::lo 

Cecnoto •ln•, doo 11 de OU.tub:'o d.o 1~95, que renova, por c1oe.z 

.no., a Partir doo 22 de ou:ut~ro eLe 1,g92, a COQoudo ci.U'oe:t.l.da 

à aidio ni:tuaora de Kin.eoJ. D'O..tA Ltda. :pano eçlorar, Mlll 

d.l.r..l.t.o c1e exclua.l.v:.da.de, ••=ço c1e ~od.l.~ a=ra -. 

~ llo6d.l.a a.& e.l.dad.o c1e K.l.ra.iuaol c•o.au, Z•t:ado da *to 
-~ . 

Att. 2•. Z•tao ~to t.g.l..l&t.l.VO e=tn - Vl.gOl:' na 
data 4i lN&. pgbl.i~. 
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v MENSAGEM N• 1.151, DE 1995 

No5 v:miOI do tnip ... i.:ilo XII.~ Qllll o' 1'" do .mao ZZ3. da 

C(lllllituil,io fcQm1. submeto ltpla:iaçio de VOIIU Exc:dbEia. ~ 4c ~ 4e 
MoliYOI elo Sellbor Mlai:lao ele E#ldo dll Co.r.• • ;b.lalcrillo. O &LO ÇOII.lWUe do DecrcUick 
I t ele outubro de l\195. C[IJC ittaO'rl. a COIICtSIIo ábdio 00.... de MlraD:;ll O'Oe:tla LldL. 
1'111. cxpLorw xm;o cte -raãlodifliiiO JOaGra cm 001tt. m6d:i&. u dl1* de ~ o·~ 

EulodoW..~·. 
~ 

R<IDOVII 11 eonc:essl.o do~~ Jt4dio Di:fuson. 
de 11.1.n.ssol o•oest• Ltdll., p•r& 
explora:r sarviço de radiodi:fuslo 
•onor• •• onda -'d.ie, no. cid4<ie de 
Mi:;-a:uol O •o-.u, t&tllclo do Mato 
Grosso. • 

o nanrcrl'Z: DA UPéal.IO., no uso d•s a.tribu:~.ç6es quo lhe 
c:onfe:-am os a:rts. 84, inciso tV, e 223 d• Conatituiçlo, • nos ter110s 
do a:rt. 61, iru::iso I, do Decreto nl 88,06,, de 26 da j&~:~•iro de 19&3, e 
t•u•do •• viau o que eo11St<l do Proeeaso ng 2U.90.000229/92, 

o c ~ a e 'T A: 

An'. lt !'ica renovad&, de ll<:Orclo eOJO o an. 33, S )t, d11 
Lei n~ 4.117, de 27 de aq<osto de l'96:l', por lla.i.a dn. anos, 11 pu·tir cl• 
22 de outubro eH 19n, a collc .. do deferid• à R4dio D::.fusara da Mira•~ 
sol o•o.ste Ltcia. ~lo Decreto 11V 17.664, de 5 d.e oo.:tubro cW 19112, cujo 
p~azo ~esid.Y&l d& outur;a. foi ~ti.SO pelo Decreto de 10 de JH.J.o as 
~9~1. p.ar& exacutil:', :r::.- direlto de exclusividade, terviço d• r&d.iod.i· 
tuslo sonora .. ond.& -d.la, aa. eici&<ie de Mir&:ssol D'O.ste, Ese.11clo do 
Haeo Grosso. 

P&r.t.qrafo Onico. A azaeuçlo do serviço de rad.iodi.tus.t.o, cuj& 
oueorqa ' ra110vada por esta o.creeo, re9Sr-sa-6 pelo Códiqo 11rllsilairo 
da TaleeOIIYAiC:A.yões, leis s\ltlsaqll.elltes a seus re'iJII.lUcnt.os. 

Are. 2' r:ste ato -e• pro<iu:r:i~• ct:eitoa le<J&b' apOs 
delibcraç.lio do Conqresao llecion.l, nos eer.os do S )Q do are. :Z2J d.& 
con:sei1:uiçlo. 

A:-1:. 3t Este I!<lcrceo enere ..,. viCJOr 
publicaçlo, 

Dras.1lic, U de ouumo 
d& P:cpllblicc. 

deee de su& 

107V 

r:;JCPOS:Cç.\0 OE ~IVOS tK' 55, 0&,6 O& OtlT~BRO O& 1995, 00 SI:NROR IUNIS

TJIO ti:& !:S1'AOO DAS CCKtniiCAçOZ$: 

EXCclc:~1:..1ssiao Scnll.ol:' i'res:~.d•nst.e d• Rep~lica, 

slll::i..tc a apneiaçao de Vossa r::n:eUo~:~eia o !.ncluso ~aso 
~stl:'at:l.VO' nt 2HtO.OOCIZ:n·J.SJ2, - q'\>11 c IUc:U.a OUuso:a d.e Ktn..SCI.I. 
o·~• Lt4&., c:=...-J,~;~.& elo s.r.r.iç:o de ::-&d.iccl.ifual.o sano:& .. 
o~ m6dia, IW eid.ede de l'!ir-...ol IPO.stc, !:atado ® Mata Grossa 
~~~~l.!:.:!~novaçao do pre:tO de vio;llnc:~.a O.' sua cocce:nao pol:' lUis 1Ó 

2. o ~do de ursovatiao ecçco:11:ra':':se cl.evici.UMcte i~r.l.icl.a c1.e 
liCO:Co co. "' leo;J.sJ.aç.t.o ea Vl.CJOl:' c & -.:.ssorA cst..l !tmeicn&nd.o dellt:..O 
da. e&:C&e1:;eÜ&U<:U tiliCZLic;&:s a el.& &ez,iJ)o.ú.dU poz, eate M:iJI.i.nCI'l.~. 

3. !lOS termos do S.Jt do ot:t. 22~ da COIIStituiçlo, O 4.1:0 •d· 
renovao;Ao somonee prc4unr4 ofutos apOs deliberaçlo c1.o Cctlqnssc 
Nllç.l.Ofl&l. parO: ollde cl.everá s•r re~aeei<io o pi'Qcessc acl.ain:~.st.t"OII.t.J.vo 
P•=cnt.e, que esta acCIIIp.trutO.. 

llespe:~.tosuente, 

/(..S 
.roaiLil~ 

I'IJ.llist.ro cl.e Estado du CoiiiUIIio;&~es 
In~:.er:~.co 

CONSTITUIÇÃO 
UPUaz.l:CI. ~tiO UUII. 

1Stll 

""""'v 

c"'""'' 

TtrvLD VIJJ 

. ········~····~--··················: ............................... . 

·~·················••••••••••••r••r··································· 

~r:RV!to ti!DtiCO naGAL 

~~r:S'tl::P.IO 005 1'P-msPORT'E~ E DAS COMt.'N:::CAÇeE.S 

:;>AJ'Cc:;;~ CO!:l1Jit/CJC/~C/N9 059/92 

M:FE~'IC:l\: PI'Q<;:OSSC 119 29"0.000229/92 
O:?.ICZ!-1 OClc:q;ao;ia de CQ.I.abi·m' 

).SSUN1'0 liii!IIOVIIÇio da Outar<;l& 
!:~A : eonce.t:Jic E&r& cxe<;:Utal:' serv:~.ço 

rllcl.iod.l.fus;ao sono:a, euJo prazo 
te.ri seu ti:rl"' t'.l.nal e111. 22 dé c• 
eul:ro do l992. Pedido apresen1:;ll< 
tc~apesUVIIlDCI!.ta. 

CCNCL~slo : pelo .:!e!cr1111cn=· 

A RADIO llil'lJSOAA ot: M.IRASSOI. :J'OES'l'E I.T:IA, conc.ss.l.o11:ir 

do Se~i<TO ""' bc:.iod.l.!us:io sonora em OQ<!;I. tti&a, u c:l.d.adc de Ki:ouso 
o•oa;ee, Estado de Mato G:osso, requc: nncv..:io 4o p:a-:o da 'l':l.'iinc.!.a 

de sl.'ll eor~eessio, CI.IJO t.ermc filial oeon.z,i el'l 22 ~ oueubro de 1n2. 

I- OS!'~ 

2. _l'oadiante oceret.o M' 87,664., Qc. 5 de outubro da 1'82, !o 

aut.orUal!a ecneesaio ii 1'1DIO DIFOSOV. OE t<IUSSOI. O'OZ'O'l'E !.1'~; POII.Z'II 

eçlc:ar, po: lO(d.olzJ ~os. o sernço de r.lldiod.i.tusio so~~e~r•-= One& 

Mid.l.ll, tta e:l.o:!ade de Miruaol O'Oest.e, Esta<ico de Mato Gx:osso. 
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3. A oueo.,.,& Clm CjUCS't:i.O, c.:> ... çou 4 V~'i<lõZ>õ e,. 2~ cic Q\11::~~ 

de uu, eau cia <"utll.l.car;:io do oont-r<:n:o de coneessio no Diir~o ofJ.cu .. 

'· Clm;>:::e ::el .. ltll.t:, ql!CI dura.nte o ?Qd<ll!o de v~qénel.a <ia 
ouco~.~~o. e crn:..t.d&dc nio sofreu nenhlll'l& sanção, co:onto~ se veri!ic"" n. 
J.~rm.açio prQefldenu ·elo Depa:ta~~~<~neo Neeion.~~l de nsc,.lirar;:Io c!.&s 

CcRÜ:IicGoyÕu, às fls. 77. 

u - r.o Mf::Rn'O 
s. o cõ&c;o 3::;as:1luro ele 't'elecor.nl .. ""caçées, ~nstituido ?Q! 

t.e!. n9 4,117, ~ 27 de f.<;IOS= de 1962, &St4bil:lla:t OS ?'ta:tO• dll J,O(diiE 

anos p&r.zr. o Serv:.ço de Rad.10<:U.f,.:u1io sono.n. e lSC'l\linul a:~os p&l:'& o 
:oen!.ço ~e tele~ruic, quo poderio ser J:~novaclos por pedodos suecuJ.
'101 e l.'i\l&i.s !4rtiqo 33, ~ 39), perloclos enes, .. uu::.d.os pel.a aeu.al 

Connicuiçio (o~tre. ll,f 50). 

6. ~o• •u.a vcu:, o Requl~llto dos_ Sll!rv~ços de !W:liodifusio 

aprov~~odo pelo Pocnto n9 S2.79S, de ll ~ Q\ICO.:b~ de 1~6~, 4ccl&:-a : 

•os p:uo• Co eor.c:enio e pcn:miuio seri:o da: lO (dez:) a.no1 para o serw 

vic:o &I rad.l.oi!.l.tusio aono:a e de lS(.uinu:l 1<no1 :?~'>:'&o de e~são". 

7. Oo ac:o:c'do C:OII> o ar::.!.qo 4'1 1: !.e~ no;> S. 18.5, de ZJ c!e )':= 
nho <!a !972, u cir.ti~.ides que ã:se)&l:em a tc:~C~Vil'iâo do prazo :la .sua 

cu.n:o::-qa., :leveriio i!irl<pr :reqo.rer;r.:>ent;o ao õr-c;io =rapeo;ente, r.o per~odo 
c:o::s;:>::-een~do e/I::.:C:e o 6o;>(sexco) e o 3'lCte:-eel.rOI :nch= am:cn;to:c' ao dõt'l!ll. 

:".0 dO :"<tSpt'Çt;l.VC ?:c'lli:Cio 

'· CJ.'!. 22 ele outo.:.bro e. 1992, pau c:OI!Ie~ou a. vl.qor&::- fl!ll 22.10.a2, c:o:~~ a 

;:.Wlllc:a'i.iio do ot;.t:;ra.~ do eorre•ponóclntot c:om:::"aco dot ecme.11iio,no C>.ir 
Ofiel.d :!. 2%.10.82, e os flfeico• jur!di.eol da outo~a. fora::. !":..ntidos 
;>«lo !"raz:o re•i®al, eocfo.r- disposto no o.en=to 4:1 lil.a lO de ~~~a.1.o do 

1991, publiead.o :-.o O!.irio Ofid..U do di• 13 •eb•e~ttnt:e. 

9. O pedido de tlll'IOVa'iiio da auto~•· ora em ex.ame. ~oi pro 
t:oc:ola.<io nesta Clt1eqlle.i&, no cl.!.• u.s.n, dent:ro pcntanto, do .;u:azo 
le~l cn.o11. 
lO, A requen=nce te~~:~ seus quadeos soeieti.r.l.o c d.irtltii7CI, 4-

provado• nc:Jpec:UvDiflnte, pelo Dec:reto n9 87.66~. dei 5.10.82, pW:>li
ead.o no 01.irto O!ie.illl d• Un:l.io de 7.10.82 c peJ.a:J I'Or1:.llri&s n9• 45, 
<:.. 3c.D.D7" 17, de G~7.92, C<>lll a seqll.in~:e CQI!lPCJU'ião, 

CO~I!iT<'S 

ATA!tf: I'ER!:I:AA LEI':!: 

Gi:NI r:ERNAN'tl:S 1:11. ctlNRA ~:r.: 

TOTAL 

~' 
DI!Il:TOR-«!:R!::N":E 

DIIIE'KllU-G!:ll!:li'm 

~ 
u.ooo.ooo 
1c.ooo.ooo 
2C.OCO .OCO 

~ 
M">.!CE P!!Pl!:IIt.' U:I'I1:. 

VfU.OI!: EM CP.~ 

lO. 000.000, O 

10.000.000,0 

20.0(10.000,0 

~ f'!:RNANCO:S DA C"..Jli'2A U:I~ 

ll~ A Cllliaeo:c'a ~• eneont:c'4 oper.mdo "qul•r.oente, den~:= d.:o 

carac:=:c".Íst.:.cas que lhe fora~~~ at.ribuida,., eonfo:c'llle :~~cnc:!.onado is fls. 
24 4 65. 

12. t ;orqul.•r a situl!Çiio d4 eoncns:1onã::-ia, pe::-;mtCI o FUnde; 
do l':.seal1nção d..il:s ":"clCICQII1un:1c:ac;:&t,. - l"IS"n:L, eon1oariu !nforml!Çio 

doe fb.76. 

ll. 
-:oc <r'ol• a entidade, uu1 sõeio• • d.i:d.<Jenua, nio o.:ltr~~.P•Plllll os u,.;. 
tes !ilClldos ;alo &:t1qo 12 <!I seus parl<;:c"a~os, elo toec:.re~:o-le1 llq 236, 
de 28 de !avere.1.ro d.e 1967. 

"· ga <le~ri ser renova® a partir da 22 de OU1:\lbt'P de 1992, t:ctndo "'" Vl. 

l:ll a IIIA/IIl1:eneão do l>n.z:o da O\lto:<la oo~: Dlle:reto da lO. óe 111a1o ~91 

UI - CCNC'"...-:Slo 

oo e>:poseo, <:Qn<:l.u!mos ?"lo óefer)JIIiln1:o do ;oe~do. l<U<;: 
t'~:ldO 0 er.ell"!n!\~ll~O dos autos ã ~oo:r!Cinaçio-Geral d~ Cut:o~:q::~=en~ 
CJo:P\1', ;:>a':"ll s.:t..iss5.o c;!.o !!.:JS\:/11:0 40 S.:nho; Di:tt:o; Gera. do Oclp 

S:açlor.al de Sco;v:.oos Pr.l.vados. 

e O !'a:r;eee':" ~!õub•een!>U:c'll."' 

(.4 Comissllo de EducaçlloJ 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 120, DE 1996 

(N' 279/96, na Câmara dos Deputados} 

1\prOV<L o &to que r•nov.. a co:lÇ8ssão 
do~enda t RÃDIO SÃO CAJU.Oa LmA. 
pan explorar =~~•=ço ct. :rad.lodit'uai.o 
SOCIOZ'& OlD Onda ~& n& Cl.dade c'-1 Slo 
carl.oa, Estado eLe Santa c:au.r.tna. 

Art. 1•. F:~.c;;a ;r.provad.o '! ;~,to • que •• ~ere o 

~;to •/~:~ 0 , da 13 d-. outubro de lSISl5,, que ~OV*, por de: 

~oa,- a par~r de 18 de ~•v.ra.1ro de lSISI2, • =nc::.~~~ 

de~•rl.da à Radio ~ carloa Ltda • .,._ra up~. sem d.i"f~ 
c'-1 ex:c::l~l.V:I.~, aerva.ço da n.d..todi~uslo .anota - oacla 1114cli'& 
na ci~ de Slo C&:l.oa, .&atado ~ Saat.a catanca. 

Art. 2•. E•t. neer.to Leq:~.slatl.vo ent:a - v:iqor na 

c!ata ~ aua publicaçi.o. 

MENSAGEM N' 1.157, DE 1995 

~ Memba:s do COnJrCGO Nac:iou1. 

NO$ ll::r!IIO<I' do .Ur;~ •9. lac:ilo xt1. co.tlllialoo =-a o f t• do .U,O :z::tJ, da 

Ccüitlli;lo~~l~dc:V-~~-~
Moavosdo Sta!1or Minisu'o de Eslado 411Cm ~o 110-.:~ do Dllauo á 

13 ele QCICibro de: l(il9:f. que: "JtGaoYa aCiliiCC:SIIo da IUdio ~ CadoJ Lllk.. ~ezpiclnr .m;o 
de ~fudl> $OGOill cm ood.l m6clia. aa cidade clc Slo Cadol. ElUdo de Saau c:mn..•. 

BrDlia. Jl de o•mbro dr:'"'"· 

~._I... r.-~"'"'"''·''""',"· 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 66/MC DE 09 DE OUTUBRO 

OE I 995, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS 
CAMUNJCAÇOES INTERINO 

__________ ~··~uv-~•iMiuo"-AII-"'~_. 
UIM.OOioC'J~t.JI. - ljM a lU.4ie Silo CuicM W1a.. ~O. .-.iceM~ 
--... ............ ciiiMie. a. CadeL E.-.. S.... CaQria::,. .......... Je.llt 

~:!.."!~=~~-=--~"=•* III IM--~ lttt.MIIciQ 

z. O,...._,.._... __ "'""'-w....,...dor-.Js.,..akciobde-
YII"' •• --..a '""', ____ ._. ... ~ --=- •• ---- por -x----. 
J. ~ ............ p.-.ic--'klada~-,~·-· 
pad.da.~.-~··a.m.••<M--'-*'"'- I 

.to ~ .. 1 ..... d• t 3" de art. l!l u. c~ .... ..., rnevacM -li pl"'ldii!Íri 
ffeiles IC'CIIU •pol Gtlibcncie de CDapo:u.D ;11~ p.an ..U clenri 1ft'....._ • ~ 
adlaU.istn..,..a patiea~a. que aa •-pUà&. 

'"'L~ ... )oliainn ... E:sQclo dl:s c--ouQMI .._ 
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LEGlSL<Ç.<"OC!T.-tDA 

XII - ~"- os •~ dr- conc~s.ll<• e:~~~ dt-~· 
cnWo dt emw.ot.:. de' r.S.O e: teirvlsao. 

-. --
Alto 223. c..._ .. Poder EoecutM> """'!gor • -
coucenic, pem ·idO c·., ba;lo ~o lei'VIÇO ~ ~ 
fuMo sonora e • .,... e frnlg!nl. cblcl'ledc o ~ di 
~cloo-p;..do.~·-· 

t 1' O C1>n1J1<U0 --opr«ior• o 110 .., prozo elo 
.._ 64. U 2 eC',ecorUt do rt:Cebi:iitlltOÂihtfiiiQtm. 

._.._.....~S.. c..- Llâ., ,..... ........ ...,...~-

........ - ~· Sie er.n.. ta.-. ._.,__ 
On.&SIDENTI:DA ~---~~ .. ~-U..__IV,el:J .. ~•--•..r..r,--.I, .. Decr-.a'IUIM.M:UM 

.;.u..;r.•tta.e...,.._rilt&e..--•rr-a":DituiiCIJJI..JI, 

DtCRI:TA: 

A.n.l' fica ...... .ao~a. ok ---. art.».fJ".U Lili •• 4..11'T,""' ~7 <k qw~• d~ 
1"1. p~r 4cz •- a pan:U- • 11 • ~ ck m2. • -'- dllailllla ii RUi. .u. cano. 
uu. pQ r-um •• 30. dtr u .. jutin .. 1M2. ...... ...w.. ,._ "'"'~Wul ... .. _.,. 
c•ro..-c~olcltde_..Ul"l,,...._,,_...._..,~ ...,.ic•d~ 
m~ .. ~-Nd.l.u.tia,uc0Uo6o:dols&.Cui&EMM,•Suu.Cawiaa. 

hftp-.ta ua, ~ ~ 4e _.nç,. llk nlll*llfule. e11j1 Htefp i ..... ~ per 
- o..:nt.. ,......... pdt C ..... llnlian • ~ 1 

• Ç1 -~III C JCU --Art. r J:IQ ~~ ~ ,...airi ....._ kpif; apGI diÜIMnC:ia do Coapa~~~ 
Nxieui.--U§J" dean.WUC~ 

Art.,. EJuo.cr..--"""'"-uu.• ... p~ 

MINISttRlO DClS '!'RJ.NSPOilT"'..S E DAS COlMfiQ.ç0l!:S 

SERVIÇO Jt!Jt%CIC:O 1». Ct:.l:Go\C'!A DI SANTA Co\'I'AJ!IN'it,.. 

~;.R!:C:tll Sl>JUR lH/92 

R.EFER!NC:I;l..o l'~O<::U.lO no 29lOG.OOl47VU 

ORIC::EM: DMTC/SC 

.\SSUIITO r RotnOV4(iO de 0U1:01"9'4 

ntaun. 
~cdido &p'telen1:4dO -:e...,...&nV~nl:e. 

llllqUlill:l'el iii Gl:Uilltio l:Õ<::n~Cill c 4 V~d.a. sC::!t:i:!~. 

CONC!.tiUO• hlc defe:~"=ento. 

Rldio Slia C;uloa :.td&, conce,.uonlori.i. do ,.·e:-v~çO ': ::~o<:.~= 

dUudo sonou "'"' c:-.da Bdb na c~dade de Siío C.a.~los, tsUdo de S&n:.& :~::.: 
dnill, nqucr renov•o::ic do pnzo de viqincu de &ua concessão, QU'o ..;c;o:.: ~,;,. 
nd ·oce>rn~,< em 19/02/n, 

I•OSFA'l'OS 

L 

foi •uto:io:&da ~n:s~ .. io i airUo Sio Ca:los t.'tdill pua eçlon:, por lC 

illtloc o cerviço de :L"&d1<>4i.tus1i.o co:ora - ond• Mdiill, nill cw.&de de Sio Car
los, tcucto de Suu Cilll:U'inc, 

1 

2, A OU'tO:L"<J'&.,. qucs!:ÃO COIIIeçoa & Y"90:a:: ... U/02!92 

da;• de ~liccç&o da port&:L"i& de penll.nlio,no :.iirio o.t:iaid, -

J. At:L"ari& da I'Qruda SSlt no ass de 23/12/IJJ, publ! 
cada co O.O.a'. de 27/12113 te.,. a potinc1& au.ent&4a, panando l con<:ecue> 
n&ru. -

4. Cwçn renal tu que cl.~~.:•ne. o pcr!odo c1e ... ~~!.& 

cl.o& Ol:.torq& a entidade foi &d..,.n.tda, <:onfo:rme ce vu·i.t:tça n& info~~ • 

p~denta ao o.s>ut ... ll.to lf&eiOMl <!e risc&l:z.nçio cl.o&s COIIIm:l.t&çõ .. i,"=~· 

"· 
S. O cõcii;o Brasileiro <!e tdetOGNnit&tõea, ~nstu;u:Ao 
pela Lai MI 4.117, de 27 de a<;oe1:o de 19,2, e11:cbelece oc pr&zoa <!e 10 

[dn) &DOe para o nrviço 441 Udiodi.t:usio sonora a J.S (qii.Uze! anos pau o 

eerviço de televhlo, que poderio ur renovadoe poZ' pe:::iodo• a~çeuivos ., 
iqg.&il (~.33 S JIJ), per1odol e1a11 a&:~Ziclol pela atu&J. Co:l•ticuiçlo t ar:: 
zz- s 51).,., 

= 5. Po::- 1<1& IIC't, o Req~Jluento do~ Se:I'Viços <:le Radiot:!.if!i 

,.;o 6;>rovado pelo Decreto r;Q 52.7<)5, de n de outul:lro de UG3, de<:ii!; 

"A:::~:.27 - O• Prazos de coll.c•saio e l'flr:ní•sio serio de 

10 (dez! anos para. o serviço de radiodifu•io sonorllo e 15 (q,.inze) 

.:u:'-'lo d• 1972, &I entidades que deseJ&rc::u 4 tenov;:,ç-io d.:. pra.zo de su11o 

outorql, c!e"r&o àiriqir nquer!.lllento ao Õrqio c0111pe1:ente, no pe:.i.o<lo 

çocpnendic!o entr't. o 50 (ICIX'ZO! e o 3<> lt•rcei:::o) 111i1 a11ter~or ao 1:éi. 
:~J.::.o do :-ospeetivo prazo • 
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a. o P"''""'" ~· v~9ineia desta "once&ai.o, ~ se~ tel;l!IO ~1 
:.d dia U de l'everoiJ:o 4• l9U., pois eome<:OI:. a viqor.rr.r •= U/Cl/82 , 

coa & p!Jl;lli<;açio da l'Or'l:&I:'U do per;m.u&i.o no Di..irl.o OUc:r..al do U/Ol/82, 

., o• efe:~.-:o• jur!.diC<:~a da cmtorqa toram santido• pelo prazo uaidu&l, ' 
~on~orme li.l.spos~:e no tlec:reto 4cl dia lO de Maio 1Wo un, pu.blieado nc 
:lii.uo Otieal do dia 13 subs...,.fll!.t& • 

J, A raquer-nte e- .. ua qutldroa societir:l.o e diretivo 

~p::ovadoa, rupeçt:~ovaaw!IU, peh(&) P<:l;ta:-u!&l 216/90 e 030/82, 

U9'l:.~:'ltO C:OIIIpOiiÇ.io, 

:oo:-:nu 
'!ar:r..c Lili: Jl,a,;r,a,.. 

.:!a.ud~o AU..:t<> CAlllpo& 

:luc:~ scludtz 

"''"" =~=•~?r Ger~tnte 

~o. 

""""" l.,oo.ooo 
200.000 

200. DOO 

z;oao.ooo 

·~ 

VALO!': a cas 
1.600.0(10,00 

200.000,00 

200.000,00 

:z.ooo.ooo.oo 

Kar:r..o t.u.i-: Rauber 

t,u <:1::'11-C:t&d:sl::i.Cal ti<:IU.O&& que lhe fo:::am •t.r:IJ)In<i&s, COI\~Onte -nCiS!. 

"·"d" ~ n.H. -E: r"çular ;o. situao;io da c:on~es:n<rniri4 por&nt:ll o Fu."ldo 

'""" '"' , '""'"''• ""' ''"'•' • <inoom• olo "'"''"'= oo 11 
1.Hoos p•lo utiqo !.2 • a•u• p:ad.q~d·os, 4o Oec~eto-Lili no 236, de 28 

d• !'evereiro da 1967, 

l). 
ça ~~ve:;i ••r renova.clo a .,..rtir 4e 19/02/,l, tencS<:! e111 V~lt4 a ~~~&nut•:: 

:;ão do j;lra:co d& outorq& por Dec:c'•to 4• lO dG Ma~o <:!e 1991. 

CONCI.Uslo 

Do Gxpc!ltO, CQrlClUizoJI ~11:1 dc!tiiUJIItltttO 40 p•didO~ 11!! 

<;er~r.<:lo o on.c...,~nh.amento 4os &utos i Coo:>:!anao;io..C.ral 411 Out~:~rçaJI , 
do tiiP\1', para :oubl!lissio do aae11nto ao Senhor Di:r;etor 4o O.partamflnto 

S•o:~o=•l de S•rv~coa l'z'iv.ulos. 

e o p4rec:er "sl:b-c:on.aun•". 

Flori=õpolis, ll d• Jucllo de 1992. 

'- (ff.Jn.r..~.o_t c:{...___ 
USE LUU.A RAllSCII: 

AS$IS~ .roRl:DtCO 

(À Comisstio de Educaçáo.} 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 121, DE 1996 
(N° 280/96, na Câmara dos Deputados) 

Ap=-ova o at.o que ror~OVll • per111naio 
da SIS'ttMA. C»>'CE:t.IA CE COKJNiaç.i,o 
L:rt.A.. pan. <Uq>lo~r s•rv~ç:c. d-11 nd.l.o
d.:.t'Ua~ sono:'*- - :'requ-..=a modulada 
na =- a. I-:u.:~.uuto., E:a~ 411 
K.l.n.&JI c;.""'·. 

Jt.rt, :•. nc:a :aprovado o ato a q~~e •• :r:et'•=• a 
Pcrtaro.a n• 1.2 .. 9, dll 23 dll 411:~ de 1~9,., qu• .......,_, por 

dcoz: anos, a part..l.r de 9 d-11 ao;osto d.e l'i19l, a par:IC.l.aei.o 4o 

Su~ cano.U.a dll Cc>laUn.l.c:aç:kl Lt4a,- pa>:a .xpl.onr-, a-. 

d.:.r..:~.eo 411 e.x.:l.un~. aerY:I.Ç!O <111 ~cxil.t'udo 

t'~=• modulada na =dadll <;~-. Itu.:~.ut.aba, l!et.a"' d-11 K.l.naa 

... ~1'11-~·-

~- 2". l:aC. n.ar.to ]Aqialativo .nua - Vl.IIOZ' na 
data • aua public;açl.cl. 

MENSAGEM N" 1.163, DE 1995 

Nos lm!IM do 1JUi0 49, ineí$o XII. ÇQC~bil:lado ~ a f 1" da miJO 2l3, cb. 
~nriçla Focletal. ~bcnc:ta l apreçiaçlo de VO$SU ~ ~pmUdodc ~de 
Mo~VO$ do $olhar Mi!IUtto de Estada om ~ IDrcriDo,. o ato cocatiiiD!I d& Porllri& a" 
1.249. de 23 dc dcttmbro de 1994. que Z'CJKWI. a p:nni.aiQ actarpll& ao Sistema CaDc::cl1a de 
Camunkaçia l.rd&.. para cxplaru. sem liin:ira de cxelusi.ridadc. scMço de radlo:!itado SODIII1. 

cm freq~ modoUa4a. 111 cidade de I~ Estado de Milw.G:r:ús. 

Brasilia, 31 de outubro de 1995. _Fernando Hearique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO 0:& MOTIVOS N9 74/H-C DE 19 DE otrr!JSRO OE 1995. 

00 ~EN~OR MINISTRO DE ESTADO DI..$ CCMUNIO.ç0ES INTERINO. 

Sw..to la com~ideraç.lo ct. Voesa l:m:el~ia a ill~lusa Port&l:'ia 
ne 1.249, de 23 de deu.llro da 1994, publicada 110 Dikio otiei&l no 
dU 251 d• de:z:e.oro siib:lleqlle~, po~la q\1&1 foi .l;'a!I.OVad.a a pe:rai.a&lo 
outor<Jad.a .ao SJ.a- c:.-11& ,.. c-af"aç'e Ltda., pua ,qplorar 
••rTiço de r..u..xti.tua&o :amLOJ:'a - treq(Woa.c:ia ~. DA c:idad.e de 
ItW.~, Estado de Kia.u: Cõez:&is. ' 

2. A pG:II.isdo .. apreçt" foi defericLa .l Meioldade pGa l'ort.ariA 
n• 147, de 05 de aqo.co de 19&2, public:&da 110 Di.Uio otieial ao .U. o" 
de a90sto cl&qu•l• -.o, cLata - ~e c::o.eço11 • wi9gr.r a ~et'•ricU 
ou=~· 

3. os órq;loe c~t•ntea dQ1:& Ki.aiadrio .azt.if•aur..-.. sobr• 
o p<ldido, C'Oa.sider&Ddo-o ~ de acol:'dt> c::oa • legia.l&çlo 
apliclivcl, o ~e levo!.l ao datar~ do pedido da ~.-çlo. 

"· Eaclarec;o qq., DOe t.caDe do S 31, da art.. 2:Z3 ~ 
Conatit'Uiçao, o ato d• ~-..&o -te pnlduzir6 ata.itos 1~• após 

~el=!;í: c1o ~~qr·:o ... ~;~::t. :r• =.:ouc:J.::,.~{:C~i:!~ 
5C'llO.D00013/U, qu.e lbe deu orig.a. 

Reepeito-ata, 

L ..... JJLL....... 

• x.m. 
O MINISTRO DI! ESI'A.DO DAS c<DG:INICA.Çóa. M - • - ~ 

~.,..,_...ert.~ .... a.ao.n.woii.M4•u•,....• ua.·~
... ~~•~wost'TIL-lllf2.~ 

L~.·---•-'-3l.ll"' •• Laii .. C.It7 ... rt•..-•tN:.PI" .... 
4c&-ai"'Jdr"-'"-......,•eft.a,.......4tti~~·~L&Ia. 
=iliw ....-a~w..c-...•ltlalilalall.lll&.pala.._.. ... .,. .• s 
u..-.41:~,_..._., __ .._. ................ _.. ............. _ _._ 
~ ......... -doWe.~~·~~ 

ll, A u~o;:io o.lc:t ""'fO, n~J• outorta t' m.onda ~ ~ Poruna. l"t(tt'.- pt1o Cód~·~ 
ll=tltiro dt Tt1HomUIIiQç6cs.ltU subHqil- t':lal:5 "'ulalncaiQI. f : 

111. E::l(t ~to <O""'nlc prtlduziri. t'(eitos Jtopllt Jpol deU~ do <:"Ó~~&rnso SIC!onal. MI 
tfnne< <lo lj 3" <So art. :::J c1a Co=;Utuifio. 

LEGISL~Ç40 CITADA 

CONSTITUIÇÃO 
Dl'aaloJQ ~DO ..UU. 

1HI 



Dezembro 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 55 

nnu>IV 

c...nw>l 

Do ....... J.oao&.<n'/0 

········-·········· ----- ......... -. . . ---... -.-- ·----.. -·- ----
s.t;.i>O 

D.fsA:rMI(AÇl50' DO ~-II.M:1oNAL 

M. 49. É di ~~ciDC~ Na::loMI: ---- .... -- --- ------------ ................ -------- -... -· -.......... - ......... . 
xn _ ~ 1115 alai* ~c Ja~:~~~aç~ode c:.-c:ciiiO * cm:ialnlck 

rid:io 1: tdrJis;lo:. 

Tmu>VID 

,, ~-:~ -~~ ::n'-"':c.:.::.:;c:..:; 
•' ,,:;:·. : Jrl .;;~_ ~~,;:_. :-'-~- ._. 070 ·~ 

. :~.:~.:.:. ..•.•• ~:- '•·' -,~ 1-'~·.:-:: "2 
.·::~~: ~.:.:. -;;:~:..."'>. -~-rlt:C:.~ :•r- -:.1111JNt<:..:.;.::o ~;r,,;, 

·-~: ..... · · · · ~-.:...c. ~r .... •;. ...... ,; 
···'-'~<·~--- ..... .:.-.,.~~;, ·=·- .:.-.t.:.··_y• 
-:i"'t.r••,. e"' 'rlln!.,:. "~··'!. ·t·•.:c;•,l~)• •~·v•to ·l'f --~:,.:.· 

''''''"~.;.. ,.;,n-~··· i."' fo'<:1,,ên.;~;o. •o<t>Jl.óo·1~.···J·; 
~-· ,.t.J:> • • ..:~f ""'' ~.:-· .. o ~., <!o~ ..;~ <li!: 
~(·~··'·-.:· • -,~ .,..;,;..;~ ~~-!; ... ,;::~ 
.; LO:t) L) , 
F~~l<: .. lO.t .... ~<ll .. t l"o!l 
~..:\.o .lCho ,.cnt, 

: ii'STt:HA .:..:.NCEI-L.A tiE C.OJ'IUNIC.:.O:óE$ :..rCA. 
:..z•"rU~110r\~•"l~ •H ~e····~~O ~• o:t.1L.!>..!l.ho'>:i.O ~~r\CH"' •• ·,~~"o~:r.-.>• 
OIQO:r.o\~.;,., r,.l. <:~~;.,;~c de !TU:UTAP~. E:it,.Go de 11IN~S CEI'AI:i,' o"t:<IUO:o' 
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PARECERES 

PARECERES Nos 671 E 672, DE 1996 

Sobre as emendas de Plenário ofere
cidas ao Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 
1994 (n" 3.123-C$2, na origem), que "Dis
põe sobre o prazo de publicação, pela Se
cre!aria da Receita Federal, dos modelos 
de Declaração do Imposto de Renda' .. 

Parecer n• 671 , de 1996 da Comissão de Consti
<cik;ão, Justiça e Cidadania 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

Aprovado pela Comissão de Constituição, Jus
ri·:;a e Cidadania quanto à constitucionalidade, juridi
cidade e regimentalidade, o Projeto de Lei da Câma
ra n• 59/94, que 'Dispõe sobre o prazo de publica
ção, pela Secretaria da Receita Federal, dos mode
los de Declaração do-Imposto de Renda', teve seu 
mérito rejeitado pela Comissão de Assuntos Econô
micos, com voto em separado, favorável, do Sena
dor Laura Campos. Interposto o recurso de que trata 
o art. 254, parágrafo único, do Regimento Interno, foi 
" projeto submetido à deliberação do Plenário, onde 
ioram apresentadas seis emendas modificativas, ora 
em exame nesta Comissão, de autoria dos nobres 
Senadores Ademir Andrade (1, 3 e 5-Pien) e Laura 
Campos (2, 4, 6-Pien). 

As Emendas n• 1 e 2-Pien são idênticas. Elas 
;crescentam a expressão 'e respectivas instruções 
:;e preenchimento" à ementa 'Dispõe sobre o prazo 
::i& publicação, pela Secretaria da Receita Federal, 
dos modelos de Declaração de Imposto de Renda', 

: ... -~·-·' a compatibilizá-la com as emendas sub-
•,\ ·:~ ~~.: :i1'f,,.~·.: 

·"'s i'••~·3ndas n• 3 e 4-Pien, de igual teor, dão a 
.~-: ·~i (,;r ~te r~Y.iação ao art. ·p:~: 

• Art. 1° A Secretaria da Receita Fede
.• ·.: '·"·'á publicar no Diário Oficial da União, 
a1é o dia 30 de janeiro do ano subseqüente 
ao ano a que se referem as declarações, os 
fonnulários de declaração do Imposto de 
Renda, das pessoas físicas e pessoas jurídi
cas, de que tratam os arts. 11 e 56 da Lei n• 
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as res
pectivas instruções de preenchimento, sem 
prejuízo da posterior edição e distribuição 
dos manuais correspondentes.' 

O Senador Lauro Campos aduz as seguintes 
razões em prol da publicação, em Diário Oficial, das 

instruções de preenchimento dos formulários de im
posto de renda: 

1) os modelos de declaração já são publicados 
no DOU e os formulários correspondentes são im
pressos por gráficas autorizadas, tudo antes da di
vulgação dos respectivos manuais; 

2) o procedimento seria de grande utilidade para 
os contnbuintes em geral, e especialmente para as 
pessoas físicas que deciaram em disquete (30% em 
1995), as quais não precisam dos formulários inseridos 
nas instruções, mas necessitam destas; 

3) as pessoas jurídicas não precisam dos ma
nuais para ter acesso aos formulários, disponíveis 
apenas em papelarias; 

4) a publicação das referidas instruções no DOU 
'teria a grande vantagem de tomá-las oficiais, istol é, 
inseri-las na legislação tributária com a natureza de 
norma complementar, nos termos dos arts. 96 e 100, 
inciso I, do Código Tributário Nacional'. 

As Emendas n.os 5 e 6-Pien, vazadas nos 
mesmos termos, alteram o art. 2• para adequá-lo à 
nova versão dada ao art. 1° e ao novo prazo P!lra 
entrega da declaração do IR prescrito pela legisla
ção superveniente (Leis n• 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995, e n• 9.065, de 20 de junho de 1995, esta 
última sucedânea da Medida Provisória ti2 998, de 
19 de maio de 1995). 

Segundo o Senador Ademir Andrade, as emen
das têm por objetivo resgatar o princípio que origi
nou a proposição, 'qual seja a intenção de acabar 
com as causas que dão origem às constantes pror
rogações de prazos de entrega das declarações do 
Imposto de Renda". 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

O Parecer n• 487, de 1995, da minha autoria, 
f(Tacolhido pela unanimidade dos membros desta 
Comissão, que votaram assim, pela constitucionali
dade,juridicidade e regimentalidade do Projeto de 
Lei da Câmara n• 59/94 • 

· As emendas de plenário visam, na ótica de 
seus autores, a restaurar a utilidade e a oportunida
de do projeto originalmente apresentado pelo Depu
tado José Maria Eymael, que incluía na obrigatorie
dade de publicação, não só os modelos de declara
ção do IR como também as respectivas instruções 
de preenchimento. 

Tanto o PLC 59/94 quanto as emendas apre
sentadas fazem menção a atribuições da Secretaria 
da Receita Federal e do Ministro da Fazenda, pre
vistas em leis de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca. As proposições de que se trata não estão dis-
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pondo sobre novas atribuições do órgão e da autori
dade citados, mas tão-somente fixando prazos para 
seu exercício com vistas a favorecer o cumprimento 
de obrigação acessória por parte dos contribuintes. 

Entendemos, pois, que as emendas sob exame 
guardam conformidade com os dispositivos da Lei 
Maior e os princípios dela decorrentes (arts. 24, inci
so I; 48, inciso I; 61 e 153, inciso III) e se harmoni
zam com ordenamento jurídico pátrio. 

Diante do exposto, votamos pela constituciona
lidade, juridicidade e regimentalidadce das Emendas 
de Plenário n.os 1, 2, 3, 4, 5 e 6-Pien oferecidas ao 
Projeto de Lei da Câmara n° 59/94. Nos termos do 
despacho originado da Mesa Diretora e, em confor
midade com o art. 99, inciso IV, do Regimento Inter
no, deve ser ouvida a Comissão de Assuntos Econó
micos quanto ao mérito. 

Sala das Comissões, 1° de novembro de 1995 -
lrls Rezende, Presidente- Lúcio Alcântara, Relator
Ademir Anclrade - Roberto Requião - Josaphat 
Marinho - José Fogaça - Carlos Patrocálio - Ber
nardo cabral - EsperidiãO Amln - José Eduardo 
outra- Ronaido Cl.81ha Lima- Elcio Alvares. 

PARECER N° 672, DE 1996 

Da Comissão de Assi.81IDs Econômlcos. 

Relator: Senador Ademir Andrade 

-I-

Votta a esta Comissão o Projeto de Lei da Câ
mara n.0 59, de 1994, ementado à epigrafe, já agora, 
para apreciação, quanto ao mérito, de seis emendas 
modificativas que lhe foram oferecidas em Plenário, 
A saber: 

a) Emendas n.0s 1 e 2-Pien, leu ambas idênti
cas, respectivamente, de autoria dos preclaros Se
nadores Ademir Andrade e Lauro Campos, as quais 
visam atterar a ementa, aditando-lhe, ao final, a ex
pressão • •.. e respectivas instruções de preenchi
mento~~; 

b) Emendas n.•s 3 e 4-Pien, respectivamente, 
de autoria dos mencionados Senadores, as quais vi
sam atterar o art. 1°, de modo a antecipar para • •.. 
30 de janeiro .• ." em vez de 15 de fevereiro - o prazo 
para que a Receita F;ederal publique, no Diário Ofi
cial da União, os formulários de declaração do im
posto de renda das pessoas tísicas e jurfdicas, de 
que trata a legislação específica - ora, atualizada -, 
e, ademais, • •.• com as respectivas instruções de 
preenchimento, sem prejufzo da posterior edição e 
distribuição dos manuais correspondentes"; 

a) Emendas n.•s 5 e 6-Pien, ainda e respecti
vamente, de autoria dos mencionados Senadoces, 
as quais Visam atterar o art. 2", de modo a que o 
eventual atraso na publicação dos formulários e, 
também agora, das • ••• respectivas instruções de 
preenchimento •• ." implique automático adiamento 
dos prazos de apresentação das declarações, • ••• 
devendo o Ministro da Fazenda, no uso da compe
tência( ••• ) estabelecer · prorrogação que assegure 
prazo mínimo de sessenta dias, contados a partir da 
referida publicação", -em vez dos 75 dias assegura
dos no texto emendado. 

2. Essas três duplas de emendas, na reali~. 
reiteram o texto das Emendas modificativas n. Os 1, 2 
e 3 - CAE, oferecidas pelo preclaro Senador Lauro 
Campos, no voto em separado, vencido, de 27 dei ju
nho de 1995 (tis. 21-226), as quais haViam sido, en
tão, rejeitadas nesta Comissão, junto com o próprio 
PLC n.• 59, de 1994, consoante Parecer n• 488, de 
1995 (fls. 17-19). 

3. Desse Parecer CAE n• 488, foi interposto o 
Recurso n.• 5, de 1995 (fls. 27), nos termos do .art. 
254 e seu parágrafo único, do Regimento Interno. 
Daí, as seis emendas ora sob análise, a que se refe
rem os despachos originados da Mesa Diretora, 
após terem sido apreciadas pela Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, que, em 1• de novem
bro de 1995, concluiu pela sua constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade, observando dever-se 
ouvir esta CAE, quanto ao mérito, consoante o art. 
99, IV, do Regimento Interno (fts. 35-38). 

4. É o relatório. 

-11-

5. Como bem salienta e sintetiza a CCJ, 

• As emendas de plenário visam, na óti
ca de seus autores, a restaurar a utilidade e 
a oportunidade do projeto originalmente 

.~ apresentado pelo Deputado José Maria Ey
mael, que incluía na obrigatoriedade de pu
blicação, não só os modelos de declaração 
do IR como também as respectivas instruçõ
es de preenchimento." 

6. Reexaminando a matéria à luz do fato novo, 
consubstanciado no respeitável Recurso n. • 5, de 
1995, subscrito por tão ilustres Senadores, e melhor 
sopesando os argumentos aduzidos pelos autores 
das Emendas de Plenário n.Os 1, 2, 3, 4, 5 e 6-Pien, 
opinamos, em princípio, pela sua aprovação, quanto 
ao mérito, o que implica, também, rever o voto emiti
do no ParecerCAE n.• 488, de 1995 (fls. 17-19), que 
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conclui pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara 
n.• 59, de 1994. 

7. Entretanto, nesse ínterim, entrou em vigor a 
Lei n.• 9.250, de 26 de dezembro de 1995 ('Altera a 
legislação do imposto de renda das pessoas ffsicas 
e dá outras providências•, ln DOU de 27-12-95, S. 1, 
pp. 22304-22307), que assim dispõe 

• Art. 7' A pessoa física deverá( ... ) 
apresentar, anualmente, até o último dia útil 
do mês de abril do ano-calendário subse
qüente, declaração de rendimentos em mo
delo aprovado pela Secretaria da Receita. 
FederaP. 

§ 12 O prazo de que trata este artigo 
aplica-se inclusive à declaração de rendi
mentos relativa ao exercício de 1996, ano
calendário de 1995. 

§ 3° Fica o Ministro da Fazenda autori
zado a prorrogar o prazo para a apresenta
ção da declaração, dentro do exercício fi
nanceiro. 

(Grifou-se.) 

Esse dispositivo modificou a regra inseria no 
art. 11 da Lei n.• 8.981, de 20 de janeiro de 1995 
('Altera a legislação tributária federal, e dá outras 
providências'), que eslebelecera ' .•• o último dia útil 
do mês de março .. .' como prazo para apresentação 
anual da declaração de rendimentos da pessoa físi
ca em modelo aprovado pela Receita Federal. 

(1) A Instrução Nonnativa n.!1 3, de 24 de janeiro de 1996 (ln DOU 
de 25·1·96, S. 1. pp. 1180·1185), do Secre1ário da Receita Fede
ral. •Aprova os formulários da Declaração de Ajusta Anual do lm~ 
posto de Renda de Pessoa Física relativa ao exercfcio de 1996. 
ano.-calendárfo de 1995, e dá outras providêndas•. 

Por conseguinte, toma-se necessário, nas 
Emendas n"s 3, 4, 5 e 6-Pien, substitutir a referência 
ao art. 11 da Lei n• 8.981, de 1995, pela do art. 7'- da 
lei n• 9.250, de 1995. É " que propomos, com sube
menda, ao final. 

8. Por outro lado, ainda essas Emendas n•s. 3, 
4, 5 e 6-Pien mencionam o art. 56 da lei n• 8.981, de 
1995, como tratando da declaração de rendimentos 
das pessoas jurídicas. Todavia, o caput desse dis
positivo foi alterado pelo art. 1° da Lei n• 9.065, de 
20 de junho de 1995 (sucedânea da Medida Provisó
ria n• 998, de 19 de maio de 1995, mencionada na 
justificação da Emenda n• 9), para estebelecer, • ... 
até o último dia útil do mês de março .. .' {em vez de 
abril), o prazo para a apresentação da declaração ·de 

rendimentos da pessoa jurfdica2. Por isso, conviria 
aperfeiçoar-lhes a redação, também nesse ponto, 
mediante subemenda proposta ao final. 

-10- ', 

9. A vista do exposto, concluímos pela aprova
ção, quanto ao mérito, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 59, de 1994, bem como das Emendas de Plenário 
n"s 1, 2, 3, 4, 5 e 6-Pien a ele oferecidas, desde que 
com as seguintes subemendas, em número de duas, 
a saber: 

.,...,.4 

SUBEMENDA N°1-CAE t !I 
1-Subemenda às Emendas de Plenário n"s 3 e 

4-Pien do Projeto de Lei da Câmara n" 5!1, de 1994. 
Nas Emendas de Plenário n"s 3 e 4-Pien ao 

PLC n• 59, de 1994, substitua-se a expressão • ... de 
que tratram os arts. 11 e 56 da Lei n• 8.981, de 20 
de janeiro de 1995 .. .' pela seguinte: ,, · · · , 

' ' ' 
• -· de que tratam o art,, .~- da Lei n• 

9.250, de 26 de dezembro de 1995, e o art. 
56 da Lei n• 8.981, de 20 de. janeiro de 
1995, alterado pelo art. 1° da Lei n• 9.065, 
de 20 de junho de 1995 .. .". , 

("} lnobstante, por força do§ 4' do cl1ado art. 56 da Lei n' 8,981, 
de 1995, o Ministro da Fazenda pode alterar esse prazo. É o que 
vem de fazer, peta Portaria n' 1~. de 24 de janeiro de 1996 Qn 
DOU de 25-1·96. s.1, pp.11751176),1ri vemiS: · 

• Art. 1° A Declaração Qe Rendime~tos das pes
soas jurídicas relativa ao exercício de 1996, 
ano calendário de 1995, deverá ser apresenta-
da nos seguintes prazos: , , ; . , 
I- 30 de abril de 1996, no caso das pessoas 
jurfdicas tributadas com base no )ucro real; 
11 - 31 de maio de 1996, no caso das derpais 
pessoas jurídicas." ; 

Subemenda n" 02-Cae 

11- Subemenda às Emendas de Plenário n"s 5 
e 6-Pien do Projeto de Lei da Câmara n" 59, de 1994 

Nas Emendas de Plenário n•s 5 e 6-Pien ao 
PLC n• 59, de 1994, substitua-se a expressão • .. : de 
que tratam o § 2" do art. 11 e o § 4° do art. 56 da Lei 
n• 8.981, de 20 de janeiro de 1995 .. ~ • pela segui~!e: 

• ... de que tratam o § 3° do art. 7! da 
Lei n• 9250, de 26 de dezembro de 1995, e 
o § 4° do art. 56 da Lei n• 8.981, de 20 de ja
neiro de 1995, a~erado pelo art. 1• da lei n• 
9.065, de 20 de junho de 1995 .. .'. 
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Sala da Comissão, 5 de dezembro de 1996.
Gilberto Miranda, Presidente - Ademir Andrade, Re
lator- Osmar Dias- Jefferson Peres- João Rocha 
- Vllson kleinübing - Leomar Quintanilha - Fran
cisco Escórcio - Geraldo Meio - Francelina Pereira 
- Ramez Tebet - Lauro Campos (vencido) - Henri
que Loyola- Joel de Hollanda. 

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER 
ANEXADA PELA 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI N° 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995 

Altera a legislação tributária federal, 
e dá outras providências 

Faço saber que o Presidente da República 
adotou a Medida Provisória n• 812(1), de 30 de de
zembro de 1994, que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado 
Federal, para os efettos do disposto no parágrafo 
único do artigo 62 da Constituição Federal, promulgo 
a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
Disposições Gerais 

Art. 1° A parti r do ano de 1995 a expressão 
monetária da Unidade Fiseal de Referência - UFIR 
será fixa por períodos trimestrais. 

§ 1• O Ministério da Fazenda divulgará a ex
pressão monetáiia da UFIR trimestral com base no 
IPCA- Série Especial de que trata o artigo 2• da Lei 
n• 8.383(2), de 30 de dezembro de 1991. 

§ 2• o IPCA - Série Especial será apurado a 
partir do período de apuração iniciado em 16 de de
zembro de 1994 e divulgado trimestralmente pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfs
tica-FIBGE. 

§ 3° A expressão monetária da UFIR referente 
ao primeiro trimestre de 1995 é de R$0,6767. 

Art. 2• Para efeito de aplicação dos limites, 
bem como dos demais valores expressos em UFIR 
na legislação federal, a convensão dos valores em 
reais para UFIR será efetuada utilizando-se o valor 
da URR vigente no trimestre de referência. 

Art. 3° A base de cálculo e o Imposto sobre a 
Renda das pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro real, presumido ou arbitrado, correspondentes 
aos períodos-base encerrados no ano-calendário. de 
1994, serão expressos em quantidade de URR, ob
servada a legislação então vigente. 

Art. 4° O Imposto sobre Renda devido pelas 
pessoas físicas, correspondente ao ano-calendário 

de 1994, será expresso em quantidade de UFIR, ob
servada a legislação então vigente. 

Art. SO Os débttos de qualquer natureza para 
com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contri
buições arrecadadas pela União, ·constitufdos ou 
não, cujos fatos geradores ocorrerem até 31 de de
zembro de 1994, inclusive os que foram objeto de 
parcelamento, expressos em quantidade de URR, 
serão reconvertidos para real com base no valor 
desta fixado para o trimestre do pagamento. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se 
aplica também às contribuições sociais arrecadadas 
pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, re
lativas a períodos de competência anteriores a 1° de 
janeiro de 1995. 

Art. 6° Os tributos e contribuições ~iais, cujos 
fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1° de ja
neiro de 1995, serão apurados em reais. 

(1) Leg. Fed. 1994, pág. 1.806; (2) 1991, pág. 1.019. 

CAP[TULO 11 
Do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 7" A partir de 1° de janeiro de 1995, a ren
da e os proventos de qualquer natureza, inclusive os 
rendimen:os e ganhos de capttal, percebidos por 
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, 
serão tributados pelo Imposto sobre a Renda na for
ma na legislação vigente, com as modificàções intra-

. duzidas por esta Lei. 

SEÇÃO 11 
Da Incidência Mensal do Imposto 

Art. a• O Imposto sobre a Renda incidente so
bre os rendimentos de que tratam os artigos 7" a• e 
12 da Lei n• 7.713 Q, de 22 de dezembro de 1988, 
será calculado de acordo com a seguinte tabela pro-
gressiva em reais: 

Até676;7o 
de676,71 a 1.319,57 

de 1.319,58a12.100,11J 
acima de 12.18.100 

Parcala a Deduzir da 

-~~· 
Dl6,70 
957,53 

3.650,80 

15,0 
26.6 
35.0 

Parágrafo único. O imposto de que trata este 
artigo será calculado sobre os rendimentos efetiva
mente recebidos em cada mês. 
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··- --- - - . 
Art 92 Na determinação da base de cálculo su

jeita à incidência mensal do Imposto sobre a Renda 
poderão ser deduzidas; 

I - a soma dos valores referidos no artigo 62 da 
Lei n• 8.134 (4), de Z7 de dezembro de 1990; 

11 - as importâncias pagas em dinheiro a título 
de alimentos ou pensões, em cumprimento de acor
do ou decisão judicial, inclusive a prestação de ali
mentos provisionais; 

III -a quantia de R$67,67 por dependente; 
IV - as contribuições para a Previdência Social 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios; 

V - a quantia de R$676, 70, correspondente à 
parcela isenta dos rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, transferência para a reser
va remunerada ou reforma pagos pela Previdênéia 
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, ou por qualquer pessoa jurídica de 
direito público interno, a partir do mês em que o con
tribuinte complementar sessenta e cinco anos de 
idade. 

(3) Leg. Fed., 1988, pág. 1.107; (4) 1990, pág.1.442. 

Art. 1 O. Os valores em reais constantes da ta
bela progressiva (artigo 82) e as deduções previstas 
nos incisos III e V do art 9° serão atualizados tri
mestralmente com base na variação da Ufir. 

SEÇÃO III 

Da Declaração de Rendimentos 

Art. 11. A pessoa física deverá apurar o saldo 
em reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituí
do, relativamente aos rendimentos percebidos no 
ano-calendário, e apresentar anualmente deciaração 
de rendimentos em modelo aprovado pela Secreta
ria da Receita Federal até o último dia útil do mês de 
março do ano-calendário subseqüente. 

§ 1° Ficam dispensadas da apresentação :le 
declaração: 

a) as pessoas físicas cujos rendimentos tributá
rios, exceto os tributados exclusivamente na fonte e 
os sujeitos à tributação definitiva, sejam iguais ou in
feriores à soma dos limites de isenção da tabela pro
gressiva vigente em cada mês do ano-calendário, 
desde que não enquadradas em outras condições 
de obrigatoriedade de sua apresentação; 

b) outras pessoas físicas declaradas em ato do 
Ministro da Fazenda, cuja qualificação fiscal assegu
re a preservação dos controles fiscais pela adminis-
tração tributária. · 

§ 2" Fica o Ministro da Fazenda autoriZado d 

aHerar o prazo para a apresentação da declaração, 
dentro do exercício financeiro, de acordo com os cri-
térios que estabelecer. . . . . 

Art. 12. A base de cálculo do imposto devido 
no ano-calendário será a diferença entre.as somas; 

I - de todos os rendimentos percebidos duran
te o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tribu
táveis, os tributáveis exclusivamente na .fonte e os 
sujeitos à tributação definitiva; 

11 - das deduções relativas; 
a) aos pagamentos efetuados, no, ano-calendá

rio, a médicos, dentistaS, psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 
bem como as despesas provenientes ae· exames la
boratoriais e serviços radiológicos; 

b) as despesas realizadas com instrução regu
lar do contribuinte e seus dependentes· até o limite 
anual individual de R$1.500,00; 

c) as contnbuições e doações efetuadas c. enti
dades de que trata o art 1° da Lei n• 3,830(5), de 25 
de novembro de 1960, observadas as condições es
tabelecidas no art. 22 da mesma lei; 

d) as doações feitas · aos fundos controlados 
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional 
dos Direitos da Criança e·do Adolescente; 

e) a soma dos valores referidos no·àrt. 9° desta 
Lei. 

§ 1° No caso de despesas com instrução o limi
te global corresponderá ao valor em réàis multiplica
do pelo número de pessoas com que toram efetiva
mente realizadas as despesas, sendo irrelevante 
que individualmente um dependente ou o próprio 
contribuinte tenha gasto mais do que outro. 

(5) Log. 'Fed., 1960, pág.1.124. · · . ·"'' 

§ 2• Nas hipóteses prévistas nas alíneas d .ii d 
do inciso 11 a comprovação do pagamento deverá 
ser IOj!ita com recibo ou deciaração cta instituição i;le
neficiada, sem prejuízo das investigações que a au
toridade tributária determinar para a verificação .do 
fiel cumprimento da lei, inclusive junto às instituições 
beneficiadas. · · 

§ 3° A soma das deduções previstas nas alí
neas c e d do inciso 11 está limitada a dez por cerito 
da base de cálculo do imposto. . 

§ 4° O disposto na alínea a do inciso 11: . 
a) aplica-se, também, aos pagamentos efetua

dos a empresas brasileiras ou autoriZadas a fuf]ÇiO· 
nar no País, destinados à cobertura de despesas 
com hospitalização, médica e odontológicas, bem 
come· a entidades que assegurem direito de aterJdi-
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mente ou ressarcimento de despesas da mesma na
tureza; 

b) restringe-se aos pagamentos efetuados pelo 
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao 
de seus dependentes; 

c) é condicionado a que os pagamentos sejam 
especificados e comprovados, com indicação do 
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Ffsicas - CPF ou no Cadastro Geral de Con
tnbuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na 
falta de documentação, ser feita indicação do cheque 
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; 

d) não se aplica às despesas ressarcidas por 
entidades de qualquer espécie. 

Art. 13. O resultado da atividade rural apurado 
na forma da Lei n• 8.023(6), de 12 de abril de 1990, 
com as a~erações introduzidas por esta lei, quando 
positivo, integrará a base de cálculo do imposto defi
nida no art. 12. 

Parágrafo único. O resu~ado da atividade rural 
será calculado em reais. 

Art. 14. No caso de rendimentos do trabalho 
assalariado recebidos do governo brasileiro, em 
moeda estrangeira, considera-se tributável apenas a 
quarta parte dos valores recebidos, no ano, convert
idos, mês a mês, em reais, pela taxa média do dólar 
dos Estados Unidos fixada para compra. 

Art. 15. Para fins do ajuste de que trata o art. 
11, o Imposto sobre a Renda devido será calculado 
mediante a utilização da tabela resu~nte da soma 
das tabelas progressivas mensais em reais. 

Art. 16. Do imposto apurado na forma do artigo 
anterior, poderão ser deduzidos: 

I - as contribuições efetivamente realizadas em 
favor de projetos culturais, aprovados na forma da 
regulamentação do Programa Nacional de Apoio à 
Cultura- PRONAC, instituído pelo art. 1° da Lei n• 
8.313(7), de 23 de dezembro de 1991; 

11 - os investimentos feitos a trtulo de inventivo 
às atividades audiovisuais, na forma e condições 
previstas nos art. 1° e 4° da Lei n° 8.685(8), de 20 de 
julho de 1993; 

III - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusi
ve a trtulo de recolhimento complementar, correspon
dente aos rendimentos inclufdos na base de cálculo; 

IV - o imposto pago no exterior de acordo com 
o previsto no art. 5° da Lei n• 4.862(9), de 29 de no
vembro de 1965. 

Parágrafo único. O valor da dedução a que se re
fere o inciso I está limitado a 1 O"k do imposto devido. 

(6) Lag. Fed., 1990, pág. 523: (7) 1991, pág. 990; (8) 1993, pág. 
588; (9) 1965, pág. , .661 . 

Art. 17. O montante determinado na forma io 
artigo anterior constituirá, se positivo, o saldo do im
posto a pagar e, se negativo, o valor a ser restituído. 

Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do 
imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês 
fixado para a entrega da declaração de rendimentos. 

Art. 18. A opção do contribuinte, o saldo do im
posto a pagar poderá ser paroelado em até seis quotas 
iguais, mensais e sucessivas, observado o seguinte: 

I - nenhuma quota será inferior a R$35,00 e o 
imposto de valor inferior a R$70,00 será pago dá . 
uma só vez; 

11- a primeira quota deverá ser paga no mês fi
xado para a entrega da declaração de rendimentos; 

III - as demais quotas, acrescidas de juros 
equivalentes à taxa média mensal de captação do 
Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Fed~~~:BI 
Interna, vencerão no último dia útil de cada mês; f ;\ 

. IV - é facultado ao contribuinte antecipar, total 
ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das 
quotas. · 

Art. 19. A restituição do Imposto sobre a Renda 
da pessoa física, apurada em declaração de rendi
mentos, será corrigida monetariamente com base na 
variação da Ufir verificada entre o trimestre subse
qüente ao do encerramento do período de apuração 
e o do recebimento da restituição. 

Art. 20. Nos casos de encerramento de espólio 
e de salda definitiva do Terrrtório Nacional, o Impos
to sobre a Renda devido será calculado mediante a 
utilização da tabela resultante da soma das tabelas 
progressivas-mensais em reais vigentes no perfqdo 
abrangido pela tributação no ano-calendário. 

SEÇÃOIV 
Tributação dos Ganhos de C8pltal das 

Pessoas Físicas 

Art. 21. O ganho de capital percebido por pes
soa física em decorrência da alienação de bens e di
reitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência 
do lmj)osto sobre a Renda, à alíquota de quinze por 
cento. 

§ 1° O imposto de que trata este artigo deverá 
ser pago até o último dia útil do mês subseqüente .'ao 
da percepção dos ganhos. 

§ 22 Os ganhos a que se refere este artigo se
rão apurados e tributados em separado e não in'te
grarão a base de cálculo do Imposto sobre a Renda 
na declaração de ajuste anual, e o imposto pago não 
poderá ser deduzido do devido na declaração. 

Art. 22. Na apuração dos ganhos de capital na 
alienação de bens e direitos será considerado como 
custo de aquisição: 
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I -no caso de bens e direitos adquiridos até 31 
de dezembro de 1994, o valor em Ufir, apurado na 
forma da legislação então vigente; 

11 - no caso de bens e direitos adquiridos a par
tir de 1° de janeiro de 1995, o valor pago convertido 
em Ulir com base no valor desta fixado para o tri
mestre de aquisição ou de cada pagamento, quando 
se tratar de pagamento parcelado. 

Parágrafo Onico. O custo de aquisição em Ulir 
será convertido para reais com base no valor da Ufir 
vigente no trimestre em que ocorrer a alienação. 

Art. 23. Fica isento do Imposto sobre a Renda 
o ganho de capital auferido na alienação de bens e 
direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alie
nação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou 
inferior ao valor equivalente a 25.000 Ulir. 

Parágrafo Onico. No caso de alienação de di
versos bens ou direitos da mesma natureza, será 
considerado, para os efeitos deste artigo, o valor do 
conjunto dos bens alienados. 

SEÇÃOV. 
De<:laração de Bens e Direitos 

Art. 24. A partir do exercfcio de 1996, a pessoa 
física deverá apresentar relação pormenorizada de 
todos os bens e direitos, em reais, que, no pafs ou 
no exterior, constituam, em 31 de dezembro do ano
calendário anterior, seu património e o de seus de
pendentes. 

Parágrafo Onico. Os valores dos bens e direitos 
adquiridos até 31 de dezembro de 1994, declarados 
em Ufir, serão reconvertidos para reais, para efeito 
de preenchimento da declaração de bens e direitos . 
a partir do ano-calendário de 1995, exercfcio de 
1996, com base no valor da Ufir vigente no primeiro 
trimestre do ano-calendário de 1995. 

CAPf1ULO III 
Do Imposto sobre a Renda das 

Pessoas Jurfdlcas 

SEÇÃOI 
Normas Gerais 

Ar!. 25. A partir de 1• de janeiro de 1995, o Im
posto sobre a Renda das pessoas jurfdicas, inclusive 
das equiparadas, será devido à medida em que os 
rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos. 

Art. 26. As pessoas jurfdicas determinarão o 
Imposto sobre a Renda segundo as regras aplicá
veis ao regime de tributação com base no lucro real, 
presumido ou arbitrado. 

§ 1• É facultado às sociedades civis de presta
ção de serviços relativos às profissões regulamenta-

das. (artigo 1• do Decreto-lei n.• 2.397<10), de 21 de 
dezembro de 1987} optarem pelo regime de tributa
ção,com base no lucro real ou presumido. 

§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, a op
ção, de caráter irretratável, se fará mediante o paga
mento do imposto correspondente ao mês de janeiro 
do ano-calendário da opção ou do mês de infcio da 
atividade. . . : 

SEÇÃOII 
Do Pagamento Mensal do lm~sto 

Art. 27. Para efeito de apuração do Imposto so
bre a Renda, relativo aos fatos geradores ocorridos 
em cada mês, a pessoa jurfdica determinará a base 
de cálculo mensalmente, de acordo com as regras 
previstas nesta Seção, sem prejufzo do ajuste pre-
visto no artigo 37. ' 

(10) Leg. Fed., 1987, pâg. 927. 

. Art. 28. A base de cálculo do imposto, em cada 
mês, será determinada mediante a aplicação do per
centual de cinco por cento sobre a receita bruta re
gistrada na escrituração, auferida na atividade. 

· § 1° Nas seguintes atividades o percentual de 
que trata este art. será de: 

a) um por cento sobre a receita bruta auferida 
na revenda para consumo de combustfvel derivado 
de petróleo e álcool etflico carburante; . 

b) dez por cento sobre a receita bruta auferida 
sobre a prestação de serviços em geral, inclusive 
sobre os serviços de transporte; 

c) trinta por cento sobre a receita bruta auferi
da com as atividades de: . 

c.1) prestação de serviços, cuja receita remu
nere essencialmente o exercfcio pessoal, por parte 
dos sócios, de profissões que dependam de habilita
ção profissional legalmente exigida; 

c.2) intermediação de negócios; 
-c.3) ar"""'linistração, locação ou cessão de bens 

imóveis, r' .~eis e direitos de qualquer natureza; 
c.' prestação-cumulativa e contfnua de servi

ços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas 
a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de pres
tação de serviços (factoring). 

§ 2' No caso de atividades diversificadas será apli
cado o percentual correspondenie a cada atividade. 

§ 3° As receitas provenientes de alividade in
centivada não comporão a base de Cálculo do im
posto na proporção do benefício a que a pessoa jurf-
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dica, submetida ao regime de tributação com báse 
no lucro real, fizer jus. 

Ar!. 29. No caso das pessoas jurídicas a que 
se refere o art. 36, inciso III, desta Lei a base de cál
culo do imposto será determinada mediante a aplica
ção do percentual de nove por cento sobre a receita 
bruta 

§ 1• Poderão ser deduzidas da receita bruta: 

a) no caso das instituições financeiras, socie
dades corretoras de títulos, valores mobiliários e 
câmbio, e sociedades distribuidoras de títulos e valo
res mobiliários: 

a.1) as despesas incorridas na captação de re
cursos de terceiros; 

a.2) as despesas com obrigações por refinan
ciamentos, empréstimos e repasses de recursos de 
órgãos e instituições oficiais e do exterior; 

a.3) as despesas de cessão de crédito; 
a.4) as despesas de câmbio; 
a.S) as perdas com títulos e aplicações finan

ceiras de renda fixa; 
a.6) as perdas nas operações de renda variá

vel previstas no inciso III do art. n. 
b) no caso de empresas de seguros privados: 

o co-seguro e resseguro cedidos, os valores referen
tes a cancelamentos e restituições de prêmio e a 
parcela dos prêmios destinada à constituição de pro
visões ou reservas técnicas; 

c) no caso de entidades de previdência privada 
abertas e de empresas de capitalização: a parcela das 
contribuições e prêmios, raspectivamente, destinada à 
constituição de provisões ou reservas técnicas. 

§ 2" É vedada a dedução de qualquer despesa 
administrativa. 

Ar!. 30. As pessoas jurídicas que explorem ati
vidades imobiliárias relativas a loteamento de terre
nos, incorporação imobiliária, construção de prédios 
destinados à venda bem como a venda de imóveis 
constru fdos ou adquiridos para revenda, deverão 
considerar como receita bruta o montante efetiva
mente recebido relativo às unidades imobiliárias 
vendidas. 

Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços 
compreende o produto da venda de bens nas opera
ções de conta própria, o preço dos serviços presta
dos e o resultado auferido nas operações de conta 
alheia. 

Parágrafo único. Na receita bruta não se in
cluem as vendas canceladas, os descontos incondi
cionais concedidos e os impostos não cumulativos 
cobrados destacadamente do comprador ou contra-

tante dos quais ·o vendedor dos bens ou o prestador 
dos serviços seja mero depositário. 

Ar!. 32. Os ganhos de capital, demais receitas 
e os resultados positivos decorrentes de receitas 
não abrangidas pelo art. anterior, serão acrescidos à 
base de cálculo determinada na forma dos art.s 28 
ou 29, para efeito de incidência do Imposto sobre' a 
Renda de que trata esta Seção. 

§ 1• O disposto neste art. não se aplica aos 
rendimentos tributados na forma dos art.s 65, 67, 70, 
72, 73 e 74, decorrentes das operações ali mencio
nadas, bem como aos lucros, dMdendos ou resulta
do positivo decorrente da avaliação de investimentos 
pela equivalência patrimonial. 

§ 2• O ganho de capital nas alienações de 
bens do ativo permanente e de aplicações em ouro 
não tributadas na forma do art. 72, corresponderá> à 
diferença positiva verificada entre o valor da aliena
ção e o respectivo valor contábil. 

Ar!. 33. O Imposto sobre a Renda, de que tralta 
esta Seção será calculado mediante a aplicação da 
alíquota de 25% sobre a base de cálculo e será 
pago até o último dia útil do segundo decêndio do 
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos gera
dores. 

Ar!. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa ju
rídica poderá deduzir, do imposto apurado no mês, o 
Imposto sobre a Renda pago ou retido na fonte so
bre as receitas que integraram a base de cálculo 
correspondente (art.s 28 ou 29), bem como os in
centivos de dedução dó imposto, relativos ao Pro
grama de Alimentação ao Trabalhador, Vale-Trans
porte, Doações aos Fundos da Criança e do Adoles
cente e Atividade Audiovisual, observados os limites 
e prazos previstos na legislação vigente. 

Ar!. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou 
reduzir o pagamento do imposto devido em cada 
mês, oosde que demonstre, através de balanços ou 
balanceies mensais, que o valor acumulado já pago 
excede o valor do imposto, inclusive adicional, calou-

. lado com base no lucro real do perfodo em curso. 
§ 1• Os balanços ou balanceies de que trata 

este art.: 
a) deverão ser levantados com observância 

das leis comerciais e fiscais e transcritos no Uvro 
Diário; 

b) somente produzirão efeitos para determina
ção da parcela do Imposto sobre a Renda e da con
tribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do 
ano-calendário. 
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§ 2• O Poder Executivo poderá baixar instruçõ
es para a aplicação do disposto no parágrafo ante
rior. 

SEÇÃOIII 
Do Regime de Tributação com 

Base no Lucro Real 

Art. 36. Estão obrigadas ao regime de tributa
ção com base no lucro real as pessoas jurídicas: 

I - cuja receita total seja superior ao limite de 
12.000.000 UFIR no ano-calendário, ou proporcional 
ao número de meses do período quando 'inferior a 
doze meses; 

11 - constituídas sob a forma de sociedade por 
ação de capital aberto; 

III - cujas atividades sejam de bancos comer
ciais, bancos de investimentos, bancos de desenvol
vimento, caixas económicas, sociedades de Crédito, 
financiamento e investimento, sociedade de crédito 
imobiliário, sociedades corretoras de tftulos, valores 
mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valo
res mobiliários, empresas de arrendamento mercan
til, cooperativas de crédito, empresas de seguros pri
vados e de capitalização e entidades de previdência 
privada aberta; 

IV - que se dediquem à compra e à venda, ao 
loteamento, à incorporação ou à construção de imó
veis e à execução de obras da construção civil; 

V - que tenham sócio o acionista residente ou 
domiciliado no exterior; 

VI - que sejam sociedades controladoras, con
troladas e coligada,s, na forma de legislação vigente; 

VIl - constituídas sob qualquer forma societá
ria, de cujo capital partiC"ipem entidades da adminis
tração pública, direta ou indireta, federal, estadual 
ou municipal; 

VIII -que sejam filiais, sucursais, agências ou 
representações, no Pafs, de pessoas jurídicas com 
sede no exterior; 

IX - que, autorizadas pela legislação tributária, 
queiram usufruir de benefícios fiscais relativos à 
isenção ou redução do Imposto sobre a Renda; 

X - que encerrarem atividades; 
XI - que, do decorrer do ano-calendário, te

nham suspenso ou reduzido o pagamento do impos
to na forma do artigo 35; 

XII - que tenham sócios ou acionistas pessoas 
jurídicas; 

XIII - cujo titular, sócio ou acionista participe 
com mais de cinco por cento do capital de uma ou 
mais sociedades, quando a soma das receitas totais 
das empresas interligadas ultrapassar o limite pre
visto no inciso I deste attigo; 

XIV - wja receita decorrente da ve~a de bens 
importados seja superior a cinqüenta por cento da 
receita bruta da atividade. 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas incorpo
radas, fusionadas ou cindidas submetem-se também 
ao regime de tributação com base no lucro rea.J,., de
vendo determinar, na data do balanço que se.Yi~ de 
base para o evento, a dHerença de imposto a pagar 
ou a ser compensado. 

Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais 
do imposto, as pessoas jurídicas obrigadas ao regi
me de tributação com base no lucro real (artigo 36) e 
as pessoas jurídicas que não optarem pelo regime 
de tributação com base no lucro presumido (artigo 
44) deverão, para efeito de determinação do saldo 
de imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o 
lucro real em 31 de dezembro de cada ano-calendá
rio ou na data da extinção. 

§ 12 A determinação do lucro real será precedi
da da apuração do lucro lfquido com observância 
das disposições das leis comerciais. , 

· § 22 Sobre o lucro real será aplicada a alfquota 
de 25%, sem prejuízo do disposto no artigo 39. 

§ 32 Para efeito de determinação do saldo do 
imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa ju
rídica j:Joderá deduzir do imposto devido o valor: 

a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, 
observados os limites e prazos fixados na legislação 
vigente, bem como o disposto no § 22 do artigo 39; 

b) dos incentivos fiscais de redução e isenção 
do imposto, calculados com base no lucro da explo-
ração; 1 

. c) do Imposto sobre a Renda pago ou retido na 
fonte, incidentes sobre receitas computadas na de-
terminação do lucro real; 1 

d) do Imposto sobre a Renda calculado na forma 
dos artigos 27 a 35 desta Lei, pago mensalmente. 

§ 4° O Imposto sobre a Renda retido na fonte, 
ou pa_go pelo contribuinte, relativo a fatos geradores 
ocorridos a partir de 1° de jan iro de 1995, corres
pondente às receitas computadas na base de cálcu
lo do Imposto sobre a Renda da pessoa jurídica; po
derá, para efeito de compensação com o imposto 
apurado no encerramento do ano-calendário, ser 
atualizado monetariamente com base na variação da 
URR verificada entre o trimestre subseqüente ao da 
retenção ou pagamento e o trimestre seguinte ao da 
compensação. 

§ SO O disposto no "capur somente alcança as 
pessoas jurídicas que: 

a) efetuaram o pagamento do Imposto sobre a 
Renda e da contribuição social sobre o lucro, devi-
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dos no curso do ano-calendário, com base nas re
gras previstas nos artigos 27 a 34; 

b) demonstrarem, através de balanços ou ba
lanceies mensais (artigo 35), que o valor pago a me
nor decorreu da apuração do lucro real e da base de 
cálculo da contribuição social sobre o lucro, na for
ma da legislação comercial e fiscal. 

§ 6° As pessoas jurídicas não enquadradas 
nas disposições contidas no § 5" deverão determi
nar, mensalmente, o lucro real e a base de cálculo 
da contribuição social sobre o lucro, de acordo com 
a legislação comercial e fiscal. 

§ 7" Na hipótese do parágrafo anterior o impos
to e a contribuição social sobre o lucro devidos terão 
por vencimento o último dia útil do mês subsequente 
ao de encerramento do período mensal. 

Art. 38. Os valores que devam ser computados na 
determinação do lucro real, serão atualizados moneta
riamente até a data em que ocorrer a.respectiva adição, 
exclusão ou compér\sação, oom base no índice utilizado 
para correção das demonstrações financeiras. 

Art. 39. O lucro real ou arbitrado da pessoa ju
rídica estará sujeito a um adicional do Imposto sobre 
a Renda à alíquota de: 

I -doze por cento sobre a parcela do lucro real 
que uttrapassar R$180.000,00 até R$780.000,00; 

11 - dezoito por cento sobre a parcela do lucro 
real que ultrapassar R$780.000,00; 

III - doze por cento sobre a parcela do lucro arbi
trado que ultrapassar R$15.000,00 até R$65.000,00; 

IV - dezoito por cento sobre a parcela do lucro 
arbitrado que ultrapassar R$65.000,00. 

§ 1° Os limites previstos nos incisos I e 11 serão 
proporcionais ao número de meses transcorridos do 
ano-calendário, quando o período de apuração for 
inferior a doze meses. 

§ 2" O valor do aátcional será recolhido integral
mente, não sendo permitidas quaisquer deduções. 

Art. 40. O saldo do imposto apurado em 31 de 
dezembro será: 

I -pago em quota única até o último dia útil do 
mês de janeiro do ano subsequente, se positivo; 

11 - compensado com o imposto a ser pago a 
partir do mês de fevereiro do ano subsequente, se 
negativo, assegurada a alternativa de requerer, após 
a entrega da declaração de rendimentos, a restitui
ção do montante pago a maior. 

SUBSEÇÃOI 
Das Alterações na Apuração do Lucro Real 

Art. 41 . Os tributos e contribuições são dedutf. 
veis, na determinação do lucro real, segundo o regi
me de competência. 

§ 1° O disposto neste artigo não se aplica aos 
tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja sus
pensa, nos termos dos incisos 11 a IV do artigo 1;51 
da Lei n• 5.172(11), de 25 de outubro de 1966, haja 
ou não depósito judicial. 

§ 2" Na determinação do lucro real, a pessoa 
jurídica não poderá deduzir como custo ou despesa 
o Imposto sobre a Renda de que for sujeito passivo 
como contribuinte ou responsável em substituição 
ao contribuinte. 

§ 30 A dedutibilidade, como custo ou despesa, de 
rendimentos pagos ou creditados a terceiros abrange o 
imposto sobre os rendimentos que o contnbuinte, 
como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e re
colher, ainda que assuma o ônus do imposto. 

§ 4° Os impostos pagos pela pessoa jurídica 
na aquisição de bens do ativo permanente poderão, 
a seu critério, ser registrados como custo de aquisi
ção ou deduzidos como despesas operacionais, sal
vo os pagos na importação de bens que se acresce
rão ao custo de aquisição. 

§ 5" Não são dedutiveis como custo ou despe
sas operacionais as muttas por infrações f~scais, sal
vo as de natureza compensatória e as impostas por 
infrações de que não resuitem faite ou insuficiência 
de pagamento de tributo. 

Art. 42. A partir de 12 de janeiro de 1995, para 
efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido ajus
tado pelas adições e exclusões previstas ou autori
zadas pela legislação do Imposto sobre a Renda, 
poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento. 

Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais 
apurados até 31 de dezembro de 1994, não com
pensada em razão do disposto no "caput" deste arti
go poderá ser utilizada nos anos-calendário subse
quentes. 

Art. 43. poderão ser registradas, como custo ou 
despesa operacional, as importãncias necessárias à 
formação de provisão para créditos de liquidação 
duvidõsa. 

§ 12 A importância dedutível como provisão 
para créditos de liquidação duvidosa será a neces
sária a tomar a provisão suficiente para absorver as 
perdas que provavelmente ocorrerão no recebimen
to dos créditos existentes ao fim de cada perfodo de 
apuração do lucro real. 

(11) Leg. Fed., 1966, pág. 1.476. 

§ 2" O montante dos créditos referidos no pará
grafo anterior abrange exclusivamente os créditos 
oriundos da exploração da atividade económica da 
pessoa jurídica, decorrentes da venda de bens nas 
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operações de conta própria, dos serviços prestados 
e das operações de conta alheia. 

§ 3° Do montante dos créditos referidos no pa
rágrafo anterior deverão ser excluídos: 

a) os provenientes de vendas com reserva de 
domínio, de alienação fiduciária com garantia, ou de 
operações com garantia real; -

b) os créditos com pessoa jurídica de direito 
público ou empresa sob seu controle, empresa públi
ca, sociedade de economia mista ou sua subsidiária; 

c) os créditos com pessoas jurídicas coligadas, 
interligadas, controladoras e controladas ou associa
das por qualquer forma; 

d) os créditos com administrador, sócio ou 
acionista, titular ou com seu cônjuge ou parente até 
o terceiro grau, inclusive os afins; 

e) a parcela dos créditos correpondentes às re
ceitas que não tenhain transitado por conta de resul
tado; 

f) o valor dos crédttos adquiridos com coobrigação; 
g) o valor dos créditos cedidos sem coobrigação; 
h) o valor correspondente ao bem arrendado, 

no caso de pessoas jurfdicas que operam com ar
rendamento mercantil; 

I) o valor dos créditos e direitos junto a institui
ções financeiras, demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil e a socieda
des e fundos de investimentos. 

§ 4° Para efeito de determinação do saldo ade
quado da provisão, aplicar-se-á, sobre o montante 
dos créditos a que se refere este artigo, o percentual 
obtido pela relação entre a soma das perdas efetiva
mente oconridas nos últimos três anos-calendário, 
relativas aos créállos decorrentes do exercício da 
atividade eoonômica, e a soma dos créditos da mes
ma espécie existentes no inicio dos anos-calendário 
correspondentes, observando-se que: 

a) para efeito da relação estabelecida neste 
parágrafo, não poderão ser computadas as perdas 
relativas a créditos constituídos no próprio ano-ca
lendário; 

b) o valor das perdas, relativas a créditos sujei
tos à atualização monetária, será o constante do sal
do no início do ano-calendário considerado. 

§ 5" Além da percentagem a que se refere o § 
4°, a provisão poderá ser acrescida: 

a) da diferença entre o montante do crédito ha
bilitado e a proposta de liquidação pelo concordatá
rio, nos casos de concordata, desde o momento em 
que esta for requerida; ....--... 

b) de até cinquénta por éento'"do·'crédito habili
tado, nos casos de falência do devedor, desde o mo
mento de sua decretação. 

§ 6" Nos casos de concordata ou falência do 
devedor, não serão admitidos como perdas os crédi
tos que não forem habilitados, ou que tiverem a sua 
habilitação denegada. 

§ 7" Os prejuízos realizados no recebimento de 
créditos serão obrigatoriamente debitados à provi
são referida neste artigo e o eventual excesso verifi
cado será debitado a despesas operacionais. 

§ 8" O débito dos prejuízos a que se refere o pa
rágrafo anterior quando em valor inferior a 500,00 
UFIR por devedor, poderá ser efetuado, após decorri
do um ano de seu vencimento,·independentemente de 
se terem esgotados os recursos para sua cobrança 

§ 9" No caso de créditos cujo valor seja superior 
ao limite previsto no parágrafo anterior, o débito dos 
prejufzos somente será dedutfvel quando houverem 
sido esgotados os recuses para sua cobrança. 

§ 1 O Consideram-se esgotados os recursos de 
cobrança quando o credor valer se de todos os 
meios legais à sua disposição. 

SEÇÃOIV 
Do Regime de Tributação com 

Base no Lucro Presumido 

Art. 44. As pessoas jurídicas, cuja receita total 
tenha sido igual ou inferior a 12.000.000 UAR no 
ano-calendário, poderão optar, por ocasião da entre
ga da declaração de rendimentos, pelo regime de tri
butação com base no lucro presumido. 

§ 1• O limite previsto neste artigo será prqijr
cional ao número de meses do ano-calendário, 'no 
caso de início de atividade. 

§ 2• Na hipótese deste artigo, o Imposto sobre 
a Renda devido, relativo aos fatos geradores oconri
dos em cada mês (arts. Zl a 32) será considerado de
finitivo. 

§ 3" As pessoas jurídicas que, em qualquer 
mês do ano-calendário tiverem seu lucro arbitrado, 
não poderão exercer a opção de que trata este artigo, 
relativamente aos demais meses do referido ano-ca
lendário. 

Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção 
pelo regime de tributação com base no lucro presu
mido deverá manter: 

I - escrituração contábil nos termos da legisla
ção comercial; 

11 - Livro Registro de Inventário, no qual deve
rão constar registrados os estoques existentes do 
término do ano-calendário abrangido pelo regime de 
tributação simplificada; 
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III -em boa guarda e ordem, enquanto não de
corrido o prazo decadencial e não prescritas even
tuais ações .que lhe sejam pertinentes, todos os li
vros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal 
especffica, bem corno os documentos e demais pa
péis que serviram de base para escrituração comer
cial e fiscal. 

Parágrafo único. O disposto no inciso I desde 
artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no decor
rer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual 
deverá estar escriturada toda a movimentação finan
ceira inclusive bancária. 

Art. 46. Estão isentos do Imposto sobre a Ren
da os lucros e dividendos efetivamente pagos a só
cios, acionistas ou titular de empresa individual, que 
não ultrapassarem o valor que serviu de base de 
cálculo do Imposto sobre a Renda da pessoas jurídi
cas (art. 33) deduzido do imposto correspondente. 

SEÇÃOV 
Do Regime de Tributação com Base no 

Lucro Arbitrado 

Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitra
do quando: 

I - o contribuinte, obrigado à tributação com 
base no lucro real ou submetido ao regime de tribu
tação de que trata o Decreto-Lei n• 2.397/87, não 
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e 
fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações fi
nanceiras exigidas pela legislação fiscal; 

11 - a escrituração a que estiver obrigado o 
contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou 
contiver vícios, erros ou deficiências que a tomem 
imprestável para: 

a) identificar a efetiva movimentação financei
ra, inclusive bancária; ou 

b) determinar o lucro real. 
III - o contribuinte deixar de apresentar à auto

ridade tributária os livros e documentos da escritura
ção comercial e fiscal, ou Livro Caixa, na hipótese 
de que trata o art. 45, parágrafo único; 

IV- o contribuinte optar indevidamente pela tri
butação com base no lucro presumido; 

V- o comissário ou representante da pessoa 
jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no 
§ 1° do art. 76 da Lei n• 3.470<12>, de 28 de novem
bro de 1958; 

VI - o contribuinte não apresentar os arquivos 
ou sistemas na forma e prazo previstos nos arts. 11 
a 13 da Lei n.• 8.218(13), de 30 de dezembro de 
1991; 

VIl - o contribuinte não mantiver, em boa or
dem e segundo as normas contábeis recomendadas 

Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totali
zar, por conta ou subconta, os lançamentos efetua
dos em Diário. 

§ 1° Quando conhecida a receita bruta, o con
tribuinte poderá efetuar o pagamento do Imposto so
bre a Renda correspondente com base nas regras 
previstas nesta Seção. 

§ 2" Na hipótese do parágrafo anterior: 
a) a apuração do Imposto sobre a Renda com 

base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calen
dário assegurado a tributação com base no lucro 
real relativa aos meses não submetidos ao arbitra
mento se a pessoa jurfdica dispuser de escrituração 
exigida pela legislação comercial e fiscal que de
monstre o lucro real dos perfodos não abrangido por 
aquela modalidade de tnbutação, observado o dis
posto no § 5° do art. 37; 

b) o imposto apurado com base no lucro real, 
na forma da alfnea anterior terá por vencimento o úl
timo dia útil do mês subseqüente ao de encerramen
to do referido período. 

Art. 48. O lucro arbitrado das pessoas jurfdi~, 
quando conhecida a receita bruta, será determin;Jqp 
mediante a aplicação do percentual de quinze por 
cento sobre a receita bruta auferida. 

Parágrafo único. Nas seguintes atividades o 
percentual de que trata este artigo será de: 

a) trinta por cento sobre a receita bruta, no 
caso de venda no País por intermédio de agentes ou 
representantes de pessoas jurídicas estabelecidas 
no exterior, quando !aturadas diretamente ao com
prador; 

b) trinta por cento sobre a receita bruta decor
rente da prestação de serviços em geral, inclusive 
serviços de transporte; · 

c) três por cento sobre a receita bruta de re
venda de combustíveis derivados de petróleo e *'
coo! etmco carburante; 

(12) Lag. Fed., 1ssa, pág. 471; (13) 1991, pág. 566. 

d) quarenta e cinco per cento sobre a receita 
bruta auferida com: 

d.1) a administração ou locação de bens imó
veis, móveis e direitos de qualquer natureza; 

d.2) a prestação cumulativa e contínua de ser
viços de assessoria creditfcia, mercadológica, ges
tão de crédito, seleção e riscos, administração de 
contas a pagar e a receber, compras de direitos c~ 
ditórios resuitantes de vendas mercantis a prazo ou 
de prestação de serviços (factoring); 

d.3) as atividades mencionadas no inciso III !lo 
_J!Itigo 36 desta Lei. 
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Art 49. As pessoas jurídicas que se dedicarem 
à venda de imóveis construídos ou adquiridos para 
revenda ao loteamento de terrenos e à incorporação 
de prédios em condomínio terão seus lucros arbitra
dos deduzindo-se da receita bruta o custo do imóvel 
devidamente comprovado. 

Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributa
do na proporção da receita recebida ou cujo recebi
mento esteja previsto para o próprio mês. 

Art 50. A sociedade civil de prestação de servi
ços relativos a profissão regulamentada, submetida 
ou não ao regime de tributação de que trata o De
creto-lei n• 2.397/87, terá o seu lucro arbitrado dedu
zindo-se da receita bruta mensal os custos e despe
sas devidamente comprovados. 

Parágrafo único. No caso de sociedade civil de 
prestação de serviços relativos a profissão regula
mentada, submetida ao regime de tributação de que 
trata o Decreto-lei n• 2.397187, o lucro arbitrado fica
rá sujeito à incidência do Imposto sobre a Renda 
calculado com base na tabela progressiva mensal, e 
na declaração de rendimentos. 

Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, 
quando não conhecida a receita bruta, será determina
do através de procedimento de offcio, mediante a util~ 
zação de uma das seguintes alternativas de cálculo: 

I - 1 ,5 (um inteiro e cinco décimos) do lucro 
real referente ao úHimo período em que pessoa jurf
dica manteve escrituração de acordo com as leis co
merciais e fiscais, atuallzado monetariamente; 

11 - 0,04 (quatro centésimos) da soma dos va
lores do ativo circulante, realizável a longo prazo e 
permanente, existentes no Qttimo balanço patrimo
nial conhecido, atualizado monetariamente; 

III - 0,07 (sete centésimos) do valor do capital, 
inclusive a sua correção monetária contabilizada 
como reserva de capital, constante do último balan
ço patrimonial conhecido ou registrado nos atos de 
constituição ou atteração da sociedade, atualizado 
monetariamente; 

IV - 0,05 (cinco centésimos) do valor do patri
mónio líquido constante do último balanço patrimo
nial conhecido, atualizado monetariamente; 

V- 0,4 (quatro décimos) do valor das compras 
de mercadorias efetuados no mês; 

VI - 0,4 (quatro décimos) da soma, em cada 
mês, dos valores da folha de pagamento dos empre
gados e das compras de matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem; 

VII - 0,8 (oito décimos) da soma dos valores 
devidos no mês a empregados; 

Vill - 0,9 (nove décimos) do vator mensal do 
aluguel devido. 

§ 1° As alternativas previstas nos incisos V, VI 
e VII, a critério da autoridade lançadora, poderãd ter 
sua aplicação limitada, respectivamente, às ativida
des comerciais, industriais e de prestação de ~rvi
ços e, no caso de empresas com atividade m1sta, 
ser adotadas isoladamente em cada atividade. 

§ 2° Para os efeitos da aplicação do disposto 
no inciso I, quando o lucro real for decorrente de pe
rfodo-base anual, o valor que servirá de base ao ar
bitramento será proporcional ao número de meses 
do período-base considerado. 

§ 3° Para cálculo da atualização monetária a 
que se referem os incisos deste artigo, serão adota
dos os fndices utilizados para fins de correção mo
netária das demonstrações financeiras, tomando-se 
como termo inicial a data do encerramento do perío
do-base utilizado, e, como termo final, o mês a que 
se referir o arbitramento. 

Art 52. Serão acrescidos ao lucro arbitrado: 
I - o ganho de capital, demais receitas e os re

suilados positivos decorrentes das receitas não 
compreendidas no artigo 48 desta Lei; 

11 - as parcelas dos valores controlados na par
te 'B' do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, 
que deveriam ter sido adicionados ao lucro real. 
. Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, a não 

comprovação dos custos pela pessoa jurídica impl~ 
cará adição integral da receita ao lucro arbitrado. 

Art 53. Sobre o lucro arbitrado mensalmente in
cidirá Imposto sobre a Renda à alfquota de vinte e cin
co por cento, sem prejufzo da incidência do adicional 
previsto nos incisos III e IV do artigo 39 desta Lei. 

§ 1" Poderão ser deduzidos do imposto apura
do na forma deste artigo o Imposto sobre a Renda 
pago ou retido na fonte, ressalvado o disposto no ar
tigo 76, e os incentivos de dedução do imposto rela
tivos.ao Programa de Alimentação ao Trabalhador, 
Vale-Transporte e Doações aos Fundos da Criança 
e do Adolescente, observados os limites e prazos 
preVistos na legislação vigente, bem como o dispos
to no § 2" do artigo 39. 

§ 2" O Imposto sobre a Renda de que tra · 1 

este artigo deverá ser pago até o último dia úttl do 
segundo decênio do mês subseqüente ao de ocor
rência dos fatos geradores. 

Art 54. Presume-se rendimento pago .os só
cios ou acionistas o lucro arbitrado deduzido do Im
posto sobre a Renda de que trata o artigo anterior e 
da contrbuição social sobre o lucro sobre ele inci
dente (artigo 55). 
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§ 1 • o rendimento referido h este· artigo· §erá tri
butado exclusivamente na fonte, à alíquota de quin
ze por cento. 

§ 2° Considera-se vencido o imposto no tercei
ro dia útil da semana subsequente ao mês de ocor
rência do fato gerador. 

Art. 55. O lucro arbitrado na forma do artigo 51 
constituirá também base de cálculo da contribuição 
social sobre o lucro, de que trata a Lei n• 7.689(14), 
de 15 de dezembro de 1988. 

SEÇÃOVI 
Da Declaração de Rendimentos das 

Pessoas Jurídicas 

Art. 56. As pessoas jurídicas deverão apresen
tar, até o último dia útil do mês de abril, declaração 
de rendimentos demonstrando os resultados auferi
dos no ano-calendário anterior. 

(14) Leg. Fed. 1988, pág.1.044 

§ 12 A declaração de rendimentos será entre
gue na unidade local da Secretaria da Receita Fede
ral que jurisdicionar o declarante ou nos estabeleci
mentos bancários autorizados localizados na mesma 
jurisdição. 

§ 22 No caso de encerramento de atividades, a 
declaração de rendimentos deverá ser entregue até 
o último dia útil do mês subsequente ao da extinção. 

§ 32 No caso de pessoas jurldicas tributadas 
com base no lucro real, a declaração de rendimen
tos será apresentada em meios magnéticos, ressal
vado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 4° Rca o Ministro da Fazenda autorizado a 
alterar o prazo para apresentação da declaração, 
dentro do exercício financeiro, de acordo com os cri
térios que estabelecer. 

CAPITULO IV 
Da Contribuição Social sobre o Lucro 

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre 
o lucro (Lei n.• 7.689/88) ·as mesmas normas de 
apuração e de pagamento estabelecidas para o Im
posto sobre a Renda das pessoas jurídicas, manti
das a base de cálculo e as alíquotas previstas na le
gislação em vigor, com as alterações introduzidas 
por esta Lei. 

§ 12 Para efeito de pagamento mensal, a base 
de cálculo da contribuição social será o valor corres
pondente a dez por cento do somatório: 

a) da receita bruta mensal; 
b) das demais receitas e ganhos de capital; 
c) dos ganhos líquidos obtidos em operações 

realizadas nos mercados de renda variável; 

d) dos rendimentos produzidos por aplicaçõe• 
financeiras de renda fixa. 

§ 2• No caso das pessoas jurídicas de que tra 
ta o inciso III do art. 36, a base de cálculo da contri 
buição social corresponderá ao valor da receita bru 
ta ajustada, quando for o caso, pelo valor das dedu 
ções previstas no art. 29. 

§ 3° A pessoa jurídica que determinar o lmpos 
to sobre a renda a ser pago em cada mês com bas< 
no lucro real (art. 35), deverá efetuar o pagament< 
da contribuição social sobre o lucro, calculando-l 
com base no lucro líquido ajustado apurado em ca,dl 
mês. 

§ 42 No caso de pessoa jurldica submetida a< 
regime de tributação com base no lucro real, a con 
tribuição determinada na forma dos §§ 1• e 32 ser. 
deduzida da contribuição apurada no encerramentc 
do período de apuração. 

Art. 58. Para efeito de determinação da base 
de cálculo da contribuição social sobre o lucro, o lu 
cro líquido ajustado poderá ser reduzido por com 
pensação da base de cálculo negativa, apurada er 
períodos-base anteriores em, no máximo, trinta JilO 
cento. ' 

Art. 59. A contribuição social sobre o lucro i:!a 
sociedade civis, submetidas ao regime de tributa~· 
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n.• 2.39718i 
deverá ser paga até o último dia útil do mês de janei 
ro de cada ano-calendário. 

CAPITuLO V 
Da Tributação do Imposto sobre a 

Renda na Fonte 

Art. 60. Estão sujeitas ao desconto do lmpost 
sobre a Renda na fonte, à alíquota de cinco por cer 
to, as importâncias pagas às pessoas jurídicas: 

I - a título de juros e de indenizações por IL 
cros cessantes, decorrentes de sentença judicial; 

11 - a título de remuneração decorrente de cor 
tratos de franquia empresarial. 

Parágrafo único. O imposto descontado na fo1 
ma deste artigo será deduzido do imposto devid 
apurado no encerramento do período-base. 

Art. 61. Rca sujeita à incidência do Imposto se 
bre a Renda exclusivamente na fonte, à alíquota d 
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuad 
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identifico 
do, ressalvado o disposto em normas especiais. 

§ 1• A incidência prevista no caput aplica-se 
também, aos pagamentos efetuados ou aos recu1 
sos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou t 
tular, contabilizados ou não, quando não for compre 
vada a operação ou a sua causa, bem como a hip~ 
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tese de que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n.• 
8.383191. 

§ 2' Considera-se vencido o Imposto sobre a Ren
da na fonte no da do pagamento da referida importância 

§ 3° O rendimento de que trata este artigo será 
considerado líquido, cabendo o reajustamento do 
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o 
imposto. 

Art. 62. A partir de 1° de janeiro de 1995, a ali
quota do Imposto sobre a Renda na fonte de que 
trata o art. 44 da Lei n.• 8.541 (15), de 23 de dezem
bro de 1992, será de 35%. 

Art. 63. Os prêmios distribuídos sob a forma de 
bens e serviços, através de concursos e sorteios de 
qualquer espécie, estão sujenos à incidência do im
posto, à alíquota de trinta e cinco por cento, exclusi
vamente na fonte. 

§ 1° O imposto de que trata este artigo incidirá 
sobre o valor de mercado do prêmio, na data da dis
tribuição, e será pago até o terceiro dia útil da sema
na subseqüente ao da distribuição. 

§ 2• Compete à pessoa jurídica que proceder à 
distribuição de prêmios, efetuar o pagamento do im
posto correspondente, não se aplicando o reajusta
mento da base de cálculo. 

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica aos 
prêmios em dinheiro, que continuam sujenos à tribu
tação na forma do art. 14 da Lei n.• 4.506(16), de 30 
de novembro de 1964. 

Art. 64. O art. 45 da Lei n.• 8.541/92, passa a 
ter a seguinte redação: 

• Art. 45. Estão sujeitas à incidência do 
Imposto sobre a Renda na fonte, à alíquota 
de 1 ,5%, as importâncias pagas ou credna
das por pessoas jurfdicas a cooperativas de 
trabalho, associações de profissionais ou 
assemelhadas, relativas a serviços pessoais 
que lhes forem prestados por associados 
destas ou colocados à disposição. 

§ 1• O imposto retido será compensado pelas 
cooperativas de trabalho, associações ou asseme
lhadas com o imposto retido por ocasião do paga
mento dos rendimentos aos associados. 

§ 2° O imposto retido na forma deste artigo po
derá ser objeto de pedido de restituição, desde que 
a cooperativa, associação ou assemelhada compro
ve, relativamente a cada ano-calendário, a impossi
bilidade de sua compensação, na forma e condições 
definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda • 

(15) Leg .. Fed. 1992, pág. 936; (16) 1964, pág. 1.241. 

CAPITULO VI 
Da Tributação das Operações Financeiras - .,...,~ 

SEÇAOI ti! 
Do Mercado de Renda Fixa 

Art. 65. O rendimento produzido por apr~cação fi
nanceira de renda fixa, auferido por qualquer benefi
ciário, inclusive pessoa jurfdica isenta, a partir de 1• de 
janeiro de 1995, sujena-se à incidência do Imposto so
bre a Renda na fonte à alíquota de dez por cento. 

§ 1• A base de cálculo do imposto é constituída 
pela diferença positiva entre o valor da alienação, lí
quido do imposto sobre Operações de Crédno, Câm
bio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobi
liários- IOF, de que trata a Lei n• 8.894 (17), de 21 
de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira. 

§ 2° Para fins de incidência do Imposto sobre a 
Renda na fonte, a alienação compreende qualquer 
forma de transmissão da propriedade, bem como a 
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do titulo 
ou aplicação. 

§ 3° Os rendimentos periódicos produzidos por 
título ou aplicação, bem como qualquer remunera
ção adicional aos rendimentos prefixados, serão 
submetidos à incidência do imposto sobre a Renda 
na fonte por ocasião de sua percepção. 

§ 4° O disposto neste artigo aplica-se também: 
a) às operações conjugadas que permnam a 

obtenção de rendimentos predeterminados, reaiij!:a
das nas Bolsas de Valores, de mercadorias, de futu
ros e assemelhadas, bem como no mercado de bal-
cão; 1 

b) às operações de transferência de dfvidas 
realizadas com instnuição financeira, demais institui
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil ou com pessoa jurídica não financeira; 

c) aos rendimentos auferidos pela entrega de 
recursos a pessoa jurfdica, sob qualquer forma e a 
qualquer tttulo, independentemente de ser ou não a 
fonte_ pagadora instituição autorizada a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil. 

§ 5° Em relação às operações de que tratam 
as alíneas a e b do § 4°, a base de cálculo do impos
to será: 

a) o resultado positivo auferido no encerramen
to ou liquidação das operações conjugadas; 

b) a diferença posniva entre o valor da dívida e 
o valor entregue à pessoa jurídica responsável pelo 
pagamento da obrigação, acrescida do respectivo 
Imposto sobre a Renda retido. 

§ s• Fica o Poder Executivo autorizado a baixar 
normas com vistas a definir as caracterfsticas das 
operações de que tratam as alíneas a e b do § 4°. 
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§ 7" O imposto de que trata este artigo será retido: 
a) por ocasião do recebimento dos recursos 

destinados ao pagamento de dívidas, no caso de 
que trata a alínea b do § 4°; 

b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, 
ou da alienação do título ou da aplicação, nos de
mais casos. 

§ a• É responsável pela retenção do imposto a 
pessoa jurídica que receber os recursos, no caso de 
operações de transferência de dívidas, e a pessoa 
jurídica que efetuar o pagamento do rendimento, nos 
demais casos. 

Art. 66. Nas aplicações em fundos de renda fixa, 
inclusive, em Fundo de Aplicação Financeira - FAF, 
resgatadas a partir de 1• de janeiro de 1995, a base de 
cálculo de Imposto sobre a Renda na fonte será consti
tuída pela diferença positiva entre o valor do resgate, 
líquido de IOF, e o valor de aquisição da quota. 

Parágrafo único. O imposto, calculado à alíquo
ta de dez por cento, será retido pelo administrador 
do fundo na data do resgate. 

Art. 67. As aplicações financeiras de que tra
tam os arts. 65, 66 e 70, existentes em 31 de de
zembro de 1994, terão os respectivos rendimentos 
apropriados pro rata tempore até aquela data e tri
butados nos termos da legislação à época vigente. 

§ 1° O imposto apurado nos termos deste arti
go será adicionado àquele devido por ocasião da 
alienação ou resgate do título ou aplicação. 

§ 2" Para efettos de apuração da base de cál
culo do imposto quando da alienação ou resgate, o 
valor dos rendimentos, apropriados nos termos des
te artigo, será acrescido ao valor de aquisição da 
aplicação financeira 

§ 3° O valor de aquisição existente em 31 de 
dezembro de 1994, expresso em quantidade de Ufir, 
será convertido em real pelo valor de R$0,6767. 

§ 4° Excluem-se do disposto neste artigo as 
aplicações em Fundo de Aplicação Financeira- FAF 
existentes em 31 de dezembro de 1994, cujo valor 
de aquisição será apuraêo com base no valor da 
quota na referida data. 

§ 5° Os rendimentos das aplicações financeiras 
de que trata este artigo, produzidos a partir de 1" de 
janeiro de 1995, poderão ser excluídos do lucro real, 
para efetto de incidência do adicional do Imposto so
bre a Renda de que trata o art. 39. 

§ 6° A faculdade prevista no parágrafo anterior 
não se aplica aos rendimentos das aplicações finan
ceiras auferidas por instituição financeira, sociedade 
corretora de títulos e valores mobiliários, sociedades 

distribuidoras-éie'tliüiOs e Vatofé~ fnobltiári~s. socje
dades de seguro, previdência e capitalização. 

Art. 68. São isentos do Imposto sobre a Renda: 
I - os rendimentos auferidos pelas carteiras 

dos fundos de renda fixa; 
11 - os rendimentos auferidos nos resgates de 

quotas de fundos de investimentos, de titularidade 
de fundos cujos recursos sejam aplicados na aqUisi
ção de quotas de fundos de investimentos; 

III - os rendimentos auferidos por pessoa ffsica 
em contas de depósito de poupança, de Depósitos 
Especiais Remunerados - DER e sobre os juros pro
duzidos por letras hipotecárias. 

Art. 69. Ficam revogadas as isenções previstas 
na legislação do Imposto sobre a Renda sobre os 
rendimentos auferidos por pessoas jurídicas em con
tas de depósitos de poupança, de Depósitos Espe
ciais Remunerados - DER e sobre os juros produzi
dos por letras hipotecárias. 

(17) Leg. Fed .• 1994. pág. 813. 

Parágrafo único. O imposto devido sobre os 
rendimentos de que trata este artigo será retido por 
ocasião do crédito ou pagamento do rendimento. 

Art 70. As operações de mútuo e de compra 
vinculada à revenda, no mercado secundário, tendo 
por objetivo ouro, ativo financeiro, continuam equipa
radas às operações de renda fixa para fins de inci
dência do Imposto sobre a Renda na fonte. 

§ 1° Constitui fato gerador do imposto: 
a) na operação de mútuo, o pagamento ou cré

dito do rendimento ao mutuante; 
b) na operação de compra vinculada à reven

da, a operação de revenda do ouro. 
§ 2" A base de cálculo do imposto será consti

tuída: 
a) na operação de mútuo, pelo valor do rendi

mento pago ou creditado ao mutuante; 
.b) na operação de compra vinculada à reven

da, pela diferença positiva entre o valor de revenda 
e o de compra do ouro. 

§ 32 A base de cálculo do imposto, em reais, 
na operação de mútuo, quando o rendimento for fi
xado em quantidade de ouro, será apurada com 
base no preço médio verificado no mercado à vista 
da bolsa em que ocorrer o maior volume de opera
ções com ouro, na data da liquidação do contrato, 
acrescida do Imposto sobre a Renda retido na fonte. 

§ 4° No caso de pessoa jurídica tributada com 
base no lucro real deverá ser ainda observado que: 

a) a diferença positiva entre o valor de merca
do, na data do mútuo, e o custo de aquisiçãcfqo 
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ouro·será incluída pelo mutuante na apuração do ga· 
nho líquido de que trata o art. 72; 

b) as atterações no preço do ouro durante o 
decurso do prazo do contrato de mútuo, em relação 
ao preço verificado na data de realização do contra· 
to, serão reconhecidas pelo mutuante e pelo mutuá· 
rio como recetta ou despesa, segundo o regime de 
competência; 

c) para efeito do disposto na alínea "b" será 
considerado o preço médio do ouro verificado no 
mercado à vista da bolsa em que ocorrer o maior vo
lume de operações, na data do registro da variação. 

§ 52 o Imposto sobre a Renda na fonte será 
calculado aplicando-se a alíquota prevista no art. 65. 

§ 6• Fica o Poder Executivo autorizado a baixar
normas com vistas a definir as características da 
operação de compra vinculada à revenda de que tra· 
ta este artigo. 

Art. 71. Fica dispensada a retenção do Imposto 
sobre a Renda na fonte sobre rendimentos de apli
cação financeiras de renda fixa quando o beneficiá
rio do rendimentO declarar à fonte pagadora, por es
crito, sua condição de entidade imune. 

SEÇÃO II 
Do Mercado de Renda Variável 

Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos, a partir 
de 12 de janeiro de 1995, por qualquer beneficiário, 
inclusive pessoa jurfdica isenta, em operações reali· 
zadas nas Bolsas de Valores, de mercadorias, de fu· 
turos e assemelhados, serão tributados pelo Imposto 
sobre a Renda na forma da Legislação vigente, com 
as alterações introduzidas por esta Lei. 

§ 12 A alíquota do imposto será de dez por 
cento, aplicável sobre os ganhos líquidos apurados 
mensalmente. 

§ 2• Os custos de aquisição dos ativos objeto 
das operações de que trata este artigo serão: 

a) considerados pela média ponderada dos 
custos unitários; 

b) convertidos em real pelo valor de R$0,6767, 
no caso de ativos existentes em 31 de dezembro de 
1994, expressos em quantidade de Ufir. 

§ 3" O disposto neste artigo aplica-se também: 
a) aos ganhos líquidos auferidos por qualquer 

beneficiário, na alienação de ouro, ativo financeiro, 
fora de bolsa. 

b) aos ganhos líguidos auferidos pelas pes
soas jurídicas na alienação de participações societá
rias, fora de bolsa. 

§ 42 As perdas apuradas nas operações de 
que trata este artigo poderão ser compensadas com 

as ganhos líquidos auferidos nos meses subseqüen
tes, em operações da mesma natureza. 

§ 52 As perdas incorridas em operações inicia
das e encerradas no mesmo dia (day-trade), so
mente poderão ser compensadas com os ganhos 
auferidos em operações da mesma espécie (day· 
trade). 

§ 62 O ganho líquido mensal correspondente a 
operações day-trade: 

a) integrará a base de cálculo do imposto de 
que trata este artigo; 

b) não podem ser compensado com perdas in· 
corridas em operações de espécie distinta. 

§ 72 O disposto nos §§ 42 e s• aplica-se, inclu
sive, às perdas existentes em 31 de dezembro de 
1994. 

§ 82 Ficam isentos do Imposto sobre a Renda 
os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em 
operações no mercado à vista de ações nas Bolsas 
de Valores e em operações com ouro, ativo financei
ro, cujo valor das alienações realizadas em cada 
mês seja igual ou inferior a 5.000 Ufir, para o conjun
to de ações e para o ouro, ativo financeiro, respecti· 
vamente. 

Art. 73. O rendimento auferido no resgate de 
quota de fundo de ações, de commodiUes, de in· 
vestimenta no exterior, clube de investimento e ou
tros fundos da espécie, por qualquer beneficiário{!.~ 
clusive pessoa jurídica isenta, sujeita-se à incidência 
do Imposto sobre a Renda na fonte à alíquota de 
dez por cento. 

§ 12 A base de cálculo do imposto é conslituída 
pela diferença positiva entre o valor de resgate, líqui
do de IOF, e o valor de aquisição da quota. 

§ 2• Os ganhos líquidos previstos nos arts. 72 
e 7 4 e os rendimentos produzidos por aplicações fi· 
nanceiras de renda fixa auferidos pelas carteiras dos 
fundos e clubes de que trata este artigo são isento 
de Imposto sobre a Renda. 

§soO imposto de que trata este artigo será· re
tido pelo administrador do fundo ou clube na data do 
resgate. 

§ 42 As aplicações nos fundos e clubes de que 
trata este artigo, existentes em 31 de dezembro de 
1994, terão os respectivos rendimentos apropriados 
pro rata tempore até aquela data. 

§ 52 No resgate de quotas, existentes em 31 de 
dezembro de 1994, deverão ser observados os se
guintes procedimentos: 

a) se o valor de aquisição da aplicação, calcu
lado segundo o disposto no§ 2• do art. 67, for infe
rior ao valor de resgate, o imposto devido será 
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acrescido do imposto apurado nos termos daquele 
artigo; 

b) em qualquer outro caso, a base de cálculo 
do imposto no resgate das quotas será a diferença 
pos~iva entre o valor de resgate, líquido do IOF, e o 
valor original de aquisição, aplicando-se a alíquota 
vigente em 31 de dezembro de 1994. 

§ 6° Para efeito da apuração prevista na alínea 
b do§ 5°, o valor original de aquisição em 31 de de
zembro de 1994, expresso em quantidade de Ufir, 
será convertido em real pelo valor de R$0,6767. 

§ 7" Os rendimentos produzidos a partir de 1• 
de janeiro de 1995, referentes a aplicações existen
tes em 31 de dezembro de 1994 nos fundos e clu
bes de que trata este artigo, poderão ser excluídos 
do lucro real para efeito de incidência do adicional 
do Imposto sobre a Renda de que trata o art. 39. 

Art 74. Ficam sujettos à incidência do Imposto 
sobre a Renda na fonte à alíquota de dez por cento, 
os rendimentos auferidos em operações de swap. 

§ 1• A base de cálculo do imposto das opera
ções de que trata este artigo será o resultado positi
vo auferido na liquidação do contrato de swap. 

§ 2• O imposto será retido pela pessoa jurídica 
que efetuar o pagamento do rendimento, na data da 
liquidação do respectivo contrato. 

§ 3° Somente será admitido o reconhecimento 
de perdas em operações de swap registradas nos 
termos da legislação vigente. 

§ 3• Somente será admitido o reconhecimento 
de perdas em operações de swap registradas nos 
termos da legislação vigente. 

Art. 75. Ressalvado o disposto no § 3° do art. 
7 4, fica o Poder Executivo autorizado a permitir a 
compensação dos resultados apurados nas opera
ções de que tratam os arts. 73 e 7 4, definindo as 
condições para a sua realização. 

SEÇÃO lii 
Das Disposições Comuns à Tributação 

das Operações Financeiras 

Art. 76. O Imposto sobre a Renda retido na fon
te sobre os rendimentos de aplicações financeiras 
de renda fixa ou pago sobre os ganhos I íquidos 
mensais será: 

I - deduzido do apurado no encerramento do 
período ou na data da extinção, no caso de pessoa 
jurídica submetida ao regime de tributação com base 
no lucro real; 

II - definitivo, no caso de pessoa jurídica não 
submetida ao regime de tributação com base no lu
cro real, inclusive isenta, e de pessoa física. 

§ 1• No caso de sociedade civil de prestação 
de serviços, submetida ao regime de tributação de 
que trata o art. 1° do Decreto-Lei n• 2.397/87, o im
posto poderá ser compensado com o imposto retido 
por ocasião do pagamento dos rendimentos aos só-
cios beneficiários. · 

. § 2" Os rendimentos de aplicações financeiras 
de renda fixa e de renda variável e os ganhos líqui
dos produzidos a partir de 1° de janeiro de 1995 inte
grarão o lucro real. 

§ 3• As perdas incorridas em operações inicia
das e encerradas no mesmo dia (day-trade), reali
zadas em mercado de renda fixa ou de renda variá
vel, não serão dedutíveis na apuração do lucro real. 

§ 4° Ressalvado o disposto no parágrafo ante
rior, as perdas apuradas nas operações de que tra
tam os art. 72 a 7 4 somente serão dedutíveis na de
terminação do lucro real até o limtte dos ganhos au
feridos em operações previstas naqueles artigos. 

§ SO Na hipótese do § 4°, a parcela das perdas 
adicionadas poderá, no ano-calendário subseqüen
te, ser excluída na determinação do lucro real, até o 
limite correspondente à diferença positiva apurada 
no mesmo ano, entre os ganhos e perdas decorren-
tes das operações realizadas. · 

§ s• Fica reduzida a zero a alíquota do IOF in
cidente sobre operações com títulos e valores ll'«?bi-
liários de renda fixa e de renda variável. f ;1 

§ 7" O disposto no § s• não elide a faculdade 
do Poder Executivo alterar a alíquota daquele im
posto, conforme previsto no § 1° do art. 153 da 
Constituição Federal e no parágrafo único do art. 1• 
da Lei n• 8.894, de 21 de junho de 1994. 

Art 77. O regime de tributação previsto neste 
Capítulo não se aplica aos rendimentos ou ganhos 
líquidos: 

I - em aplicações financeiras de renda fixa de 
titularidade de instituição financeira, sociedade cor
retora de títulos, valores mobiliários e câmbio, socie
dade distribuidora de tftulos e valores mobiliários ou 
sociedade de arrendamento mercantil; 

II - nas operações de mútuo realizadas entre 
pessoas jurídicas controladoras, controladas, coliga
das ou interligadas, exceto se a mutuária for institui
ção autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil; 

III - nas operações realizadas nos mercados 
futuros de taxas de juros e de taxas de câmbio, e 
com ouro, ativo financeiro, em qualquer mercado, 
para a carteira própria das instituições referidas no 
inciso I; 
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IV - na alienação de participações societárias 
peramentes em sociedades coligadas e controladas, 
e de participações societárias que permanecerem no 
ativo da pessoa jurídica até o término do an<H:alen
dário seguinte ao de suas aquisições; 

V- em operações de cobertura (hedge) reali
zadas em Bolsa de Valores, de mercadoria e de fu
iuros ou no mercado de balcão. 

§ 1° Para efeito do disposto no inciso V, consi
deram-se de cobertura (hedge) as operações desti
nadas, exclusivamente, à proteção contra riscos ine
rentes às oscilações de preço ou de taxas, quando o 
objeto do contrato negociado: 

a) estiver relacionado com as atividades opera
·~ionais da pessoa jurídica; 

b) destinar-se à proteçãó de direito ou obriga
ções da pessoa jurídica. 

§ 2° O Poder Executivo poderá definir requisi
tos adicionais para a caracterização das operações 
de que trata o parágrafo anterior, bem como estabe
lecer procedimentos para registro e apuração dos 
ajustes diários incorridos nessas operações. 

§ 3° Os rendimentos e ganhos líquidos de que 
trata este artigo deverão compor a base de cálculo 
prevista nos artigos 28 ou 29 e o lucro real. 

§ 4° Excluem-se do disposto neste artigo os ren
dimentos e ganhos líquidos auferidos pelas associaçõ
as de poupança e empréstimo, que serão tributados 
0nclusivamente r.a fonte ou de forma definitiva. 

SEÇÃOIV 
Da Tributação das Operações Financeiras 

Realizadas por Residentes ou Domiciliados 
no Exterior 

Art. 78. Os residentes ou domiciliados no exte
rior sujeitam-se às mesmas normas de tributação 
pelo Imposto sobre a Renda, previstas para os resi
dentes ou domiciliados no País em relação aos: 

I - rendimentos decorrentes de aplicações fi
nanceiras de renda fixa. 

li - ganhos líquidos auferidos em operações 
realizadas em Bolsas de Valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas; 

III - rendimentos obtidos em aplicações em 
fundos de renda fixa e de renda variável e em clubes 
de investimentos. 

Parágrafo único. Sujeitam-se à tributação pelo 
Imposto sobre a Renda, nos termos dos arts. 80 a 
82, os rendimentos e ganhos de capital decorrentes 
ele aplicações financeiras, auferidos por fundos, so
ciedades de investimentos e carteiras de valores 
mobiliários de que participem, exclusivamente, pes
soas físicas ou jurídicas, fundos ou outras entidades 

de investimentos coletivos residentes. domiciliados 
ou ccim sede no exterior. 1 

· Art 79. O investimento estrangeiro nos merca
dos financeiros e de valores mobiliários somente po
derá ser realizado no País por interrtlédio de repre
sentante legal, previamente designado dentre as ins
tituições autorizadas pelo Poder Executivo a prestar 
tal serviço e que será responsável, nos termos do 
art 128 do Código Tributário nacional (Lei n.• 5.112, 
de 25 de outubro de 1966} pelo cumprimento das 
obrigações tributárias decorrentes das operações 
que realizar por conta e ordem do representado. 

§ 12 O representante legal não será responsá
vel pela retenção e recolhimento do Imposto sobre a 
Renda na fonte sobre aplicações financeiras quan
do, nos termos da legislação pertinente tal responsa
bilidade for atribuída a terceiro. 

§ 22 O Poder Executivo poderá excluir determi
nadas categorias de investidores da obrigatoriedade 
prevista neste artigo. 

Art. 80. Sujeitam-se à tributação pelo Imposto 
sobre a Renda, à alfquota de dez por cento, os ren
dimentos e ganhos de capital auferidos no resgate 
pelo quotista, quando distnbufdos, sob qualquer for
ma e a qualquer tftulo, por fundos em condomínio, a 
que se refere o art. 50 da Lei n.• 4.728(18) de 14 de 
julho de 1965 constituídos na forma prescrita pelo 
Conselho Monetário Nacional e mantidos com recur
sos provenientes de conversão de déMos externos 
brasileiros, e de que participem, exclusivamente, 
pessoas físicas ou jurídicas, fundos ou outras enti
dades de investimentos coletivos, residentes, domi
ciliados, ou com sede no exterior. 

§ 1• A base de cálculo do imposto é constituído 
pela diferença positiva entre o valor de resgate e o 
custo de aquisição da quota. 

§ 2" Os rendimentos e ganhos de capital aufe
ridos pelas carteiras dos fundos de que trata este ar
tigo são isentos de Imposto sobre a Renda. 

Art. 81. Ficam sujeitos ao Imposto sobre a 
Renda na fonte, à alíquota de dez por cento, os ren
dimentos auferidos: 

I - pelas entidades mencionadas nos arts. 1• e 
2• do Decreto-Lei n.• 2.285 (19), de 23 de julho de 
1986; . 

(18) Leg. Fed. 1965, pág. 954; (19) 1986, pág. 769. 

11 - pelas sociedades de investimento a que se 
refere o art. 49 da Lei n.• 4.728165, de que partici" 
pem, exclusivamente, investidores estrangeiros. 

III - pelas carteiras de valores mobiliários, in~ 
clusive à emissão, no exterior, de certificados repre:;. 



sentativos de ações, mantidas, exclusivamente, por 
investidores estrangeiros. 

§ 1• Os ganhos de capital ficam exclufdos da 
incidência do Imposto sobre a Renda quando auferi
dos e distribuídos, sob qualquer forma e a qualquer 
tnulo, inclusive em decorrência de liquidação parcial 
ou total do investimento pelos fundos, sociedades ou 
carteiras referidos no caput deste artigo. 

§ 2" Para os efeitos deste artigo, consideram-se: 
a) rendimentos: quaisquer valores que consti

tuam remuneração de capital aplicado, inclusive 
aquela produzida por títulos de renda variável, tais 
como juros, prêmios, comissões, ágio, deságio e 
participações nos lucros, bem como os resultados 
positivos auferidos em aplicações nos fundos e clu
bes de ivestimento de que trata o art. 73; 

b) ganhos de capital, os resultados positivos 
auferidos: 

b. 1) nas operações realizadas em Bolsas de 
Valores, de mercadorias, de futuros e assemelha
das, com exceção das operações conjugadas de 
que trata a alínea a do § 4° do art. 65; 

b2) nas operações com ouro, ativo financeiros, 
fora de bolsa. 

§ 3° A base de cálculo do Imposto sobre a 
Renda sobre os rendimentos auferidos pelas entida
des de que trata este artigo será apurada: 

a) de acordo com os critérios previstos nos 
arts. 65 a 67 no caso de aplicações de renda fixa; 

b) de acordo com o tratamento previsto no § 3" 
do art. 65 no caso de rendimentos períodicos; 

c) pelo valor do respectivo rendimento ou re
sultado positivo, nos demais casos. 

§ 4° Na apuração do imposto de que trata este 
artigo serão indendutíveis os prejuízos apurados em 
operações de renda fixa e de renda variável. 

§ 5° O disposto neste artigo alcança, exclusiva
mente, as entidades que atenderem às normas e 
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional, não se aplicando, entretanto, aos fundos 
em condomínio referidos no art. 80. 

§ 6° Os dividendos e as bonificações em di
nheiro estão sujeitas ao Imposto sobre a Renda à 
alfquota de quinze por cento. 

Art. 82. O Imposto sobre a Renda na fonte so
bre os rendimentos auferidos pelas entidades de 
que trata o art. 81, será devido por ocasião da ces
são, resgate, repactuação ou liquidação de cada 
operação de renda fixa, ou do recebimento ou crédi
to, o que primeiro ocorrer, de outros rendimentos, in
clusive dividendos e bonificações em dinheiro. 

§ 1° O imposto será retido pela instituição ad
ministradora do fundo sociedade de investimento $lH 
carteira, e pelo banco custodiante, no caso de certifít 
cados representativos de ações, sendo considerado 
como exclusivo de fonte. 

§ 2" Os dividendos que forem alribufdos às 
ações integrantes do património do fundo, sociedade 
ou carteira, serão registrados, na data em que as 
ações forem cotadas sem os respectivos direitos 
(ex-dividendos), em conta representativa de rendi
mentos a receber em contrapartida à diminuição de 
idêntico valor da parcela ativo correspondente às 
ações às quais se vinculam, acompanhados de 
transferência para a receita de dividendos de igual 
valor a débito da conta de resultado de variações da 
carteira de ações. 

§ 3" Os rendimentos submetidos à sistemática 
de tributação de que trata este artigo não se sujei
tam a nova incidência do Imposto sobre a Renda 
quando distribufdos. 

§ 4° O imposto deverá ser pago até o terceiro 
dia útil da semana subseqüente ao da ocorrência 
dos fatos geradores. 

CAP[TULO Vil 
Dos Prazos de Recolhimento 

Art. 83. Em relação aos fatos geradores c1,1ja 
ocorrência se verifique a partir de 1• de janeiro de 
1995, os pagamentos do Imposto sobre a Renda re
tida na fonte, do Imposto sobre Operações de Créf!i
to, Câmbio e Seguro ou Relativas a Tftulos e Valo
res Mobiliários e da contribuição para o Programa de 
Integração Social- PIS-PASEP deverão ser efetua
dos nos seguintes prazos: 

I- Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
IRRF: 

a) até o úftimo dia útil do mês subseqüente ao 
de <x.;orrência do fato gerador ou na data da remes
sa, quando esta for efetuada antes, do caso de lucro 
de filias, sucursais, agências ou representações, no 
País, de pessoas jurídicas com sede no exterior; 

b) na data da ocorrência do fato gerador, no 
caso dos demais rendimentos atribufdos a residen
tes ou domiciliados no exterior; 

c) até o último dia útil do mês subseqüente ao 
da distribuição automática dos lucros, no caso de 
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação 
de que trata o art. 1• do Decreto-Lei n.• 2.3g7/87; 

d) até o terceiro dia útil da semana subseqüen
te à de ocorrência dos fatos geradores, nos demais 
casos; 
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11 - Impostos sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos e Valores 
Mobiliários -IOF: 

a) até o terceiro dia útil da semana subseqüen
te à de ocorrência dos fatos geradores, no caso de 
aquisição de ouro, ativo financeiro; 

b) até o terceiro dia útil da semana subseqüen
te à de cobrança ou registro contábíl do imposto, nos 
demais casos. 

III - Contribuição para o Programa de Integra
ção Social e para o Programa de Formação do Patri
mõnio do Servidor Público - P 18-PASEP: até o últi
mo dia útil da quinzena subseqüente ao mês de 
ocorrência dos fatos geradores. 

CAPÍTULO VIII 
Das Penalidades e dos Acréscimos Moratórlos 

Art. 84. Os tributos e conlribuições sociais arre
cadados pela Secretaria da Receita Federal, cujos 
fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1° de ja
neiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na 
legislação tributária serão acrescidos de: 

I - juros de mora, equivalentes à taxa média 
1r1ensal de captação do Tesouro Nacional relativa à 
Dívida Mobiliária Federallntema; 

li - multa de mora aplicada da seguinte forma: 
a) dez por cento, se o pagamento se verificar 

no próprio mês do vencimento; 
b) vinte por cento, quando o pagamento ocor

rer no mês seguinte ao do vencimento; 
c) trinta por cento, quando o pagamento for 

efetuado a partir do segundo mês subseqüente ao 
r!o vencimento. 

§ 1° Os juros de mora incidirão a partir do pri
" .eiro dia do mês subseqüente ao do vencimento, e 
,, multa rJe mora, a partir do primeiro dia após o ven
':imento do débito. 

§ 2° O percentual dos juros de mora relativo ao 
t11ês em que o pagamento estiver sendo efetuado 
s9té\ de ·J%. 

§ 3° Em nenhuma hipótese os juros de mora 
:.uro•vistos no inciso I, deste artigo, poderão ser infe
riures à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1°, 
da Lei n.• 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 
59 da Lei n.• 8.383191, e no art. 3° da Lei n.• 
5.620(20), de 5 de janeiro de 1993. 

§ 4° Os juros de mora de que trata o inciso I, 
·.!e2te s.rtigo, serão aplicados também às contribuiçõ
es sociais arrecadas pelo INSS e aos débitos para 
•Jom o patrimõnio imobiliário, quando não recolhidos 
nos prazos previstos na legislação específica. 

§ 5° Em relação aos débitos referidos no art. 5° 
•.<esta Lei incidirão, a partir de 1• de janeiro de 1995, 

juros de mora de um por cento ao mês-calendário ou 
!ração. i'· 

§ 6° O disposto no § 2• aplica-se, inclusive, às 
hipóteses de pagamento parcelado de tributos· e 
contribuições sociais, previstos nesta Lei.. ' '• i · 

§ 7" A Secretaria do Tesouro Nacional divulga
rá mensalmente a taxa a que se refere o inciso I 
deste artigo. 

Art. 85. O produto da arrecadação· dos juros de 
mora, no que diz respeito aos tributos e contribuiçõ
es, exceto as contribuições arrecadadas pelo IN.SS, 
integra os recursos referidos nos arts. 3°, parágrafo 
único, 4• e 5°,§ 1• da Lei n.•7.711(21), de 22 deljle
zembro de 1988, e no art. 69 da Lei n.• 8.383/91 , até 
o limite de juros previstos, e no art. 161,.§ 1•, da Lei 
n.• 5.172, de 25 de outubro de 1966. · · .: 

Art. 86. As pessoas ffsicas ou jurídicas que efe
tuarem pagamentos com retenção do Imposto sobre 
a Renda ila fonte, deverão fornecer à pessoa física 
ou jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, docu
mento comprobatório, em duas vias, com indicação 
da natureza e do montante do pagamento·, das de
duções e do Imposto sobre a Renda retido no ano-
calendário anterior, quando for o caso. , 

§ 1• No documento de que trata este artigo; o 
imposto retido na fonte, as deduções e os rendimen
tos, deverão ser informados por seus· valores Ejm 
reais. 

§ 2° As pessoas ffsicas ou jurídicas que deixa
rem de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, 
ou fornecerem com inexatidão, o documento a que 
se refere este artigo, ficarão sujeitas ao pagamento 
de muita de cinqüenta Ufir por documento·. 

§ 3° À fonte pagadora que prestar informação 
falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou impos
to retido na fonte, será aplicada multa de· trezentos 
por cento sobre o valor que for indevidamente utili
zável, como redução do Imposto sobre a Renda a 
pagar ou aumento do imposto a restituir ou compen
sar, independentemente de outras penalidades ad
ministrativas ou criminais. · 

§ 4° Na mesma penalidade incorrerá aquele 
que se beneficiar da informação, sabendo ou deven
do saber da sua falsidade. 

Art. 87. Aplicar-se-ão às microempresas, as mes
mas penalidades previstas na legislação do Imposto 
sobre a Renda para as demais pessoas jurídicas. 

(20) Leg. Fad., 1993, págs. 8, 575 e 644; (21) 1988, pág. 1.103. 

Art. 88. A taHa de apresentação da declaração 
de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo 
fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica: · 
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I -à multa de mora de um por cento ao mês ou 
!ração sobre o Imposto scbre a Renda devido, ainda 
que integralmente pago; 

11 - à multa de duzentas Ufir a o~o mil Ufir, no 
case de declaração de que não resulte imposto devido. 

§ 1° O valor mínimo a ser aplicado será: 
a) de duzentas Ufir, para as pessoas físicas; 
b) de quinhentas Ufir, para as pesscas jurídicas. 
§ 22 A não regularização no prazo previsto na 

intimação, ou em case de reincidência, acarretará o 
agravamento da multa em cem por cento sobre o va
lor anteriormente aplicado. 

§ 3" As reduções previstas no art. 6" da Lei n.• 
8.218, de 29 de agosto de 1991 e art. 60 da Lei n.• 
8.383191· não se aplicam às multas previstas neste art. 

§ 4° O disposto neste art., aplica-se aos cases 
de retHicação de declaração d!3 rendimentos quando 
esta houver sido apresentada após o prazo previsto 
na legislação, com diferença de imposto a maior. 

Art. 89. Serão aplicadas multas de mil Ufir e 
dezenas de Ufir, por mês ou fração de atraso, às 
pesscas jurfdicas, cuja escrituração do Diário ou U
vro Caixa (art. 45, parágrafo único), respectivamen
te, contiver atraso superior a trinta dias, contado a 
partir do último mês escriturado. 

Parágrafo único. A não regularização no prazo 
previsto na intimação acarretará o agravamento da 
multa em cem por cento scbre o valor anteriormente 
aplicado, em prejufzo do disposto no art. 47. 

Ar!. 90. O art. 14 da Lei n.• 8.847 <22l, de 28 de 
janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6" da 
Lei n. • 8.850 <

23l, de 28 de janeiro de 1994, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 14. O valor do ITR, apurado na 
forma do art. 5° desta Lei, deverá ser pago 
até o último dia útil do mês subseqüente 
àquele em que o contribuinte for notificado. 

Parágrafo único. À opção do contri
buinte o imposto poderá ser parcelado em 
até três quotas iguais, mensais e sucessi
vas, observado o seguinte: 

a) nenhuma quota será inferior a R$ 35,00 
e o imposto de valor inferior a R$ 70,00 será 
pago de uma só vez; 

b) a primeira cota deverá ser paga até 
o último dia útil do mês subseqüente àquele 
em que o contribuinte for notificado; 

c) as demais quotas, acrescidas de ju
ros equivalentes à taxa média mensal de 
captação do Tescuro Nacional relativa á Dí
vida Mobiliária Federal Interna, vencerão no 
úttimo dia útil de cada mês; 

d) é facultado ao contribuinte anteci
par, total ou parcialmente, o pagamento do. 
imposto ou das quotas." 

(22) Lag. Fad.1994, pág. 378; (23) 1994, pág. 391. 

CAPITULO IX 
Do Parcelamento de Débitos 

Art. 91. O parcelamento dos débitos de qual
quer natureza para com a Fazenda Nacional, autori
zada pelo art. 11 do Decreto-lei n.• 352(24), de 17 
de junho de 1968, com a redação dada pelo Decre
to-Lei n. • 623(25), de 11 de junho de 1969, pelo ipci
so 11 do art. 10 do Decreto-lei n.• 2.049(26), de 1° de 
agosto de 1983, e pelo inciso 11 do art. 11 do Decre
to-lei n.• 2.052(27), de 3 de agosto de 1983, com as 
modificações que lhes foram introduzidas, poderá 
ser autorizado em até trinta prestações mensais. 

Parágrafo único. o déboo que for objeto de par
celamento, nos termos deste art., será consolidado na 
data da concessão e terá o seguinte tratamento: 

a) se autorizado em até quinze prestações: 
a.1) o montante apurado na consolidação será 

dividido pelo número de prestações concedidas; 
a.2) o valor de cada parcela mensal, por oca

sião do pagamento, será acrescido de juros equiva
lentes à taxa média mensal de capitação do T escuro 
Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna, 
calculados a partir da data do deferimento até o més 
do efetivo pagamento. 

b) se autorizado em mais de quinze prestações 
mensais: 

b.1) o montante apurado na consolidação será 
acrescido de encargo adicional, correspondente ao 
número de meses que exceder a quinze, calculado à 
razãó de dois por cento ao més, e dividido pelo nú
mero de prestações concedidas: 

b.2) scbre o valor de cada prestação incidirão, 
ainda, os juros de que trata a alfnea a2 deste art. 

Art. 92. Os débitos vencidos até 31 de outubro 
de 1994, poderão ser parcelados em até sessenta 
prestações, desde que os pedidos sejam apresenta
dos na unidade de Secretaria da Receita Federal da 
jurisdição do contribuinte até 31 de março de 1995. 

Parágrafo único. Sobre os déboos parcelados 
nos termos deste art., não incidirá o encargo adicio
nal de que trata a alínea b.1 do parágrafo único do 
art. 91. 

Art. 93. Não será concedido parcelamento de 
débitos relativos ao Imposto sobre a Renda, quando 
este for decorrente da realização de lucro inflacioná
rio na forma do art. 31 da Lei n.• 8.541/92, ou devido 
mensalmente na fom1a do art. 27 desta Lei. 
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Art. 94. A partir de 15 de janeiro de 1995, a fal
ta de pagamento de qualquer prestação de débito 
objeto de parcelamento deferido anteriormente, à 
publicação desta Lei, implicalá imediatamente resci
são do parcelamento. 

(24) Leg. Fed. 1968, pág. 859; (25) 1969, pág. n; (26) 1983. pág. 
305; (27) 1983, pág. 313. 

CAPITULO X 
Das Disposições Finais 

Art. 95. As empresas industriais titulares de 
Programas Especiais de Exportação aprovados até 
3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão 
de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exc 
portação - Comissão BEFIEX, poderão, observado 
o disposto no artigo 42, compensar o prejuízo fiscal 
verif:cado em um período-base com o lucro real de
terminado aos seis anos-calendário subseqüentes, 
independentemente da distribuição de lucros ou dM
dendos a seus sócios ou acionistas. 

Art. 96. A opção de que trata o § 4° do artigo 
31 da Lei n• 8.541192, relativo ao imposto incidente 
sobre o lucro inflacionário acumulado realizado no 
mês de dezembro de 1994, selá manifestada pelo 
pagamento até o vencimento da 12 quota ou quota 
única do respectivo tributo. 

Art. 97. A falta ou insuficiência de pagamento 
do Imposto sobre a Renda e da contribuição social 
sobre o lucro está sujeita aos acréscimos legais pre
vistos na legislação tributária federal. 

Palágrafo único. No caso de lançamento de 
ofício, no decorrer do ano-calendário, selá observa
da a fomta de apuração da base de cálculo do im
posto adotada pela pessoa jurídica. 

Art. 98. Para efeito do disposto no § 32 do arti
go 66 da Lei n• 8.383191, a oorreção monetária selá 
calculada com base na variação da Ufir, verifiCada 
entre o trimestre subseqüente ao do pagamento in
devido ou a maior de tributos, contribuições federais, 
inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, e o 
trimestre da compensação ou restituição. 

Art. 99. No caso de lançamento de ofício, as 
penalidades previstas na legislação tributária fede
ral, expressas em Ufir, serão reconvertidas para 
reais, quando aplicadas a infrações cometidas a par
tirdo 12 de janeiro de 1995. 

Art. 100. Poderão ser excluídos do lucro líqui
do, para determinação do lucro real e da base· de 
cálculo da contribuição social sobre o lucro, os juros 
reais produzidos por Notas do Tesouro Nacional -
NTN, emitidas para troca compulsória no âmbito do 
programa Nacional de Privatização- PND. 

Parágrafo único. O valor excluído - será c:ort. 
!rolado na parte •e• do Livro de Apuração do Lucro 
Real - LALUR, e computado na determinação do lu
cro real e da contribuição social sobre o lucro no pe
ríodo do seu recebimento. 

Art. 101. Fica acrescentado o § 42 ao artigo Z-t 
do Decreto-Lei n• 1.598 (28), de 26 de dezemb • .> de 
1977: 

"Art. 24. ·····················~·-········-··-·········· 
§ 42 A reserva de reavaliação relativa a 

participações societárias vinculadas ao Fun
do Nacional de Desestatização (artigo 9" da 
Lei n• 8.031 (29), <te 12 de abril de 1990), po
derá, quando da conclusão da operação de 
venda, ser estomada em contrapartida da 
conta de investimentos." 

Art. 1 02. O disposto nos artigos 100 e 101 apli
ca-se, inclusive, e relação ao anCK:alendário 1994. · 

Art. 103. As pessoas jurídicas que explorarem 
atividade comercial de vendas de produtos e serviços, 
poderão promover depreciação acelerada dos equipa
mentos Emissores de Cupom FISCal- ECF novos, que~ 
vierem a ser adquiridos no período compreendido erj
tre 12 dejaneirode 1995 a31 de dezembro de 1995. 

(28) L.eg. Fed., 19n, pág. 1.029; 1973, pág. 134; {29) 1990, pág. 566. 

§ 1• A depreciação acelerada de que tiata este 
artigo selá calculada pela aplicação da taxa de de
preciação usualmente admitida, sem prejufzo da de-
preciação normal. · 

§ 2" O total acumulado da depreciação, inclusi
ve a normal, não podelá ultrapassar o custo de aqui
sição do bem. 

§ 3" O disposto neste artigo somente alcança 
os equipamentos: 

a) que identifiquem no cupom fiscal emitido os 
produtos ou serviços vendidos; e 

.b) cuja utilização tenha sido autorizada pelo ór
gão competente dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios. 

Art. 1 04. A partir de 12 de janeiro de 1996, o in
ventário periódico somente selá admitido, para efei
to da determinação do lucro real, se a pessoa jurídi
ca identificar no documento fiscal de venda, a espe
cificação do produto. 

Palágrafo único. O descumprimento do dispos
to neste artigo implicatá arbitramento do lucro da 
pessoa jurídica. 

Art. 105. As contnbuições patronais e outros en
cargos das empresas para custeio de beneffcios com
plementares ou assemelhados aos da previdência só-
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cíal, pagos pelas· pessoas jurídicas a entidades de 
p~Ç>vidência privada, somente serão .dedutíveis na deter
minação do lucro real e da contribuição social sobre o 
lucro, até o montante equivalente ao dobro do valor da 
contribuição dos respectivos funcionários. 

Art. 1 06. Fica o Poder Executivo autorizado a 
alterar a forma de fixação da taxa de câmbio, para 
cálculo dos impostos incidentes na importação, de 
que trata o parágrafo único do artigo 24 do Decreto
Lei n• 37(30), de 18 de novembro de 1966, com are
dação dada pelo artigo 1° da Lei n• 7.683(31), de 2 
de dezembro de 1988. 

Art. 1 07. Os bens admitidos temporariamente no 
País, para utilização econômica, fiCam sujeitos ao pa
gamento dos impostos incidentes na importação, na 
proporção de três por cento, por mês ou !ração de mês 
de sua permanência no País, sobltl o montante que se
ria devido na hipótese de despacho para consumo, nos 
termos e condições estabelecidas em regulamento. 

Art 1 08. O artigo 4° da Lei n• 7.965(32), de 22 
de dezembro de 1989, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 4° Os produtos nacionais ou na
cionalizados, que entrarem na Área de Livre 
Comércio de Tabatinga, estarão isentos do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando destinados às finalidades menciona
das no • ..:aput" do artigo 3° 

§ 1• Ficam asseguradas a manutenção 
e a utilização dos créditos do Imposto sobre 
Produtos Industrializados relativos às maté
rias-primas, produtos intermediários e mate
rial de embalagem empregados na industria
lização dos produtos entrados na Área de U
vre Comércio de T abatinga. 

§ 2° Estão excluídos dos benetrcios fis
cais de que trata este artigo os produtos 
abaixo mencionados, compreendidos nos 
capítulos e/ou nas posições indicadas da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, 
aprovada pela Resolução n• 75, de 22 de 
abril de 1988, do Comitê Brasileiro de No
menclatura, com alterações posteriores: 

a) armas e munições: Capitulo 93; 
b) veículos de passageiros: Posição 

8703 do Capítulo 87, exceto ambulâncias, 
carros funerários, carros celulares e jipes; 

(3) Leg. Fed., 1966, pág. 1.636; (31) 1988, pág. 1.010; (32) 1969, 
pág. 1.065. 

c) bebidas alcoólicas; Posições 2.203 
a 2.208 (exceto 2.208.10 e 2.208.90.0100) 
do Capitulo 22; 

d) produtos de perfumaria e de touca
dor, preparados e preparações cosméticas: 
Posições 3303 a 3307 do Capftulo 33; 

e) fumo e seus derivados: Capftulo 24.' 

Art 109. o art s• da Lei n.• 8.210(33), de 19 
de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

• Art. 6° Os produtos nacionais ou na
cionalizados, que entrarem na Área de Uvre 
Comércio, estarão isentos do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, quando destina
dos às finalidades mencionadas no caput 
do art. 4• 

§ 1° Ficam asseguradas a manutenção 
e a utilização dos créditos do Imposto sobre 
Produtos Industrializados relativo às maté
rias-primas, produtos intermediários e mate
rial de embalagem empregados na industria
lização dos produtos entrados na Área de Li
vre Comércio. 

§ 2" Estão excluídos dos benetrcios fis
cais de que trata este art. os produtos abai
xo, compreendidos nos capftulos e/ou nas 
posições indicadas da Nomenclatura Brasi
leira de Men:adorias, aprovada pela Resolu
ção n.• 75, de 22 de abril de 1988, do Comi
tê Brasileiro de Nomenclatura, com aHeraçõ-
es posteriores: .,.,, 

I - armas e munições: Capitulo 93;i il 
11 - veículos de passageiros: PosiÇão 

8703 do Capitulo 87, exceto ambulâncias, 
carros funerários, carros celulares e jipes; 

III - bebidas alcoólicas: Posições 2203 a 
2206 e 2208 (exceto 2208.10 e 2208.90.0100) 
doCapftulo22; 

IV - produtos de perfumaria e de tou
cador, preparados e preparações cosméti
cas: Posições 3303 a 3307 do Capítulo 33; 

V-fumos e seus derivados: Capftulo 24. • 
Art. 110. O art. 7" das Leis n."s 

a256(34), de 25 de novembro de 1991, e 
8.857(35), de 8 de março de 1994, passam a 
vigorar com a seguinte redação: . 

'Art. 7" Os produtos nacionais ou' na
cionalizados, que entrarem na Área de Uvre 
Comércio, estarão isentos do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, quando destina
dos às finalidades mencionadas no caput 
do art. 40 
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§ 12 Ficain asiieguradas a manutenção · 
e a utilização dos créditos do Imposto sobre 
Produtos Industrializados relativo às maté
rias-primas, produtos intermediários e mate
rial de embalagem empregados na industria
lização dos produtos entrados na Área de U
vre Comércio. 

§ 22 Estão excluídos dos benefícios fis
cais de que trata este art. os produtos abai
xo, compreendidos nos capítulos e/ou nas 
posições indicadas da Nomenclatura Brasi
leira de Mercadorias, aprovada pela Resolu
ção n.• 75, de 22 de abril de 1988, do Comi
tê Brasileiro de Nomenclatura, com alteraçõ
es posteriores: 

I - armas e munições: Capítulo 93; 
11 - veículos de passageiros: Posição 

8703 do Capítulo 87, exceto ambulâncias, 
carros funerários, carros celulares e jipes; 

III- bebidas alcoóficas: Posições 2203 a 
2206 e 2208 (exceto 2208.10 e 2208.90.01 00) 
do Capítulo 22; 

IV - produtos de perfumaria e de tou
cador, preparados e preparações cosméfl
cas: Posições 3303 a 3307 do Capítulo 33; 

V- fumo e seus derivados: capítulo 24 •. 

Art. 111. O art. 14 do Decreto-lei n.2 1.593(36), 
de 21 de dezembro de 1977, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

• Art. 14. Os cigarros apreendidos por 
infração de que decorra pena de perdimen
to, ou que sejam declarados abandonados, 
serão incinerados após o encerramento do 
processo administraflvo fiscal. 

Parágrafo único. Fica vedada qualquer 
outra destinação aos cigarros de que trata 
este art." 

Art. 112. O art. 4° da Lei n.2 7.944(37), de 20 
de dezembro de 1989, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

• Art. 42 Os valores da Taxa de Rscali
zação, expressos em Ufir, são os constantes 
na tabela anexa por faixas de exigência de 
Património Lfquido, devidos em cada trimes
tre, de acordo com o tipo de atividade do es
tabelecimento, apurados conforme os se
guintes critérios: 

I- Unidade da Federação (Estados e 
Distrito Federal) em que o estabelecimento 
tenha matriz- Coluna A; e 

· · ··•• 11 - poi Onidade da Federação em que 
o estabelecimento opere adicionalmente -
Colunas. 

§ 1° Para efeito do enquadramento rtas 
faiXas de Património Líquido exigido, o esta
belecimento deverá considerar sua Margem 
de Solvência, tal qual estabelecida em reso
lução própria do Conselho Nacional de Se
guros Privados - CNSP. 

§ 2• Exclusivamente com a finalidade 
da apuração da Taxa de Frscalização, en
quanto o Conselho Nacional de Seguros Pri
vados - CNSP não definir a exigência e a 
forma de cálculo da Margem de Solvência 
para a realização das operações de seguro 
de vida individual, previdência privada e ca
pitalização, deverá ser tomado como valor 
do Património Lfquido exigido para tais ope
rações o equivalente a oito por cento do sal
do total das respectivas reservas e provisõ
es matemáticas." 

Art 113. Rcam revogadas as normas previstas 
na legislação do Imposto sobre a Renda relativas ao 
diferimento da tributação do lucro inflacionário. 

Art. 114. O lucro inflacionário acumulado exis
tente em 31 de dezembro de 1994, continua subme
tido aos critérios de realização previstos na Lei n. • 
7.799(33), de 10 de julho de 1989, observado o dis
posto no art. 32, da Lei n.• 8.541/92. 

Art 115. O disposto nos arts. 48 a 51 , 53, 55 e 
56 da Medida Provisória n.• 785(39), de 23 de de
zembro de 1994, aplica-se somente aos fatos gera
dores ocorridos até 31 de dezembro de 1994. 

Art. 116. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1• de ja
neiro de 1995. 

Att 117. Revogam-se as disposições em con
trário, e, especificamente: 

(33) Leg. Fed., 1991, pág. 409; (34) 1991, pág. 794; {35) 1994, 
pág.502. 

(36) Leg. Fed., 1977, pág. 993 e 1.070; (37) 1989, pág. 1.024; 
{38) 1989, págs. 486 e 648; {39) 1994, pág.1.701. 

I - os arts. 12 e 21, e o parágrafo único do art. 
42 da Lei n• 8.541 , de 23 de dezembro de 1992; 

·· ·li - o parágrafo único do art. 44 e o art. 47 da 
Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991; ..... , 

III - art. 82 do Decreto-Lei n• 2.287, de 23 M 
julho de 1966; 

IV- o § 32 do art. 32 da Lei n• 8.84?(40), de 28 
de janeiro de 1994; 
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V - o art 52 da Lei n• 8.850, de 28 de janéiro · 
de 1994; 

VI - o art 6° da Lei n• 7 .965, de 22 de dezem
bro de 1989. 

ANEXO À LEI N2 8.981, 
DE 20 DE JANEIRO DE 1995 

Tabela a que se refere o art 42 da Lei n• 7.944, de 
20 de dezembro de 1989, em UFIR 

Tipo de lnstituiçio de Patrim6nlo A B 
U9!:!ldo Ex19ido 

Seguro do Ramo Vida 

-abaixo de 5.000.00 7.000 350 

-entre 5.000.000 e 20.000.000 14.000 700 

-entre 20.000.000 e 100.000.000 28.000 1.400 

-acima de 100.000.000 56.000 2.000 

Seguro dos Ramos Sementaras 

-abaixo de 5.000.000 7.000 350 

-entre 5.000.000 e 20.000.000 14.000 700 

-entre 20.000.000 e 100.000.000 28.000 1.400 

-acima de 100.000.000 . 56.000 2.000 

Toctos os Ramos de seguros 

- abaixo de 5.000.00 14.000 700 

-entre 5.000.000 e20.000.000 28.000 1.400 

- enlre 20.000.000 9 100.000.000 56.000 2.000 

- acima de 100.000.000 112.000 5.600 

Pravidência P..;vada. Aberta 

-abaixo de 5.000.00 7.000 350 

- enlre 5.000.000 e 20.000.000 14.000 700 

-entre 20.000.000 9 100.000.000 28.000 1.400 

-acima de 100.000.000 56.000 2.000 

capitalízação 

-abaixo de 5.000.00 7.000 350 

-entre 5.000.000 e 20.000.000 14.000 700 

-entre 20.000.000 e 100.000.000 28.000 1.400 

-acima de 100.000.000 56.000 2.000 

( 40) Leg. Fed., 1986, pág. 771. 

(*)LEI N2 9.065- DE 20 DE JUNHO DE 1995 

Dá nova redação a dispositivos da 
Lei n• 8.981 (1 ), de 20 de janeiro de 1995, 
que altera a legislação tributária federal, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Façó Saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. "1 2 Os dispositivos-da Lei n• 8.981, de 20 
de janeiro de 1995, adiante indicados, passam a vi
gorar com a. seguinte redação: 

• Ãrt. 18. À opção do contribuinte, o sal
do do imposto a pagar poderá ser parcelado 
em até seis quotas iguais, mensais e s~s-
sivas, observado o seguinte: " 

III - as demais quotas, acrescidas da 
variação da Ufir verificada entre o trimestre 
subseqüente ao período de apuração e do 
pagamento, vencerão no último dia útil de 
cada mês; 

Art. 30 •.••••.•••.•.....•....••..••.•••..••.•.....•.••...• 
Parágrafo único. O disposto neste arti

go aplica-se, inclusive, aos casos de emprei
tada ou fornecimento contratado nas condi
ções do art. 1 O do Decreto-Lei n• 1.598(2), 
de 26 de dezembro de 1977, com pessoa ju
rfdica de diretto público, ou empresa sob 'seu 
controle, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou sua subsidiária. • 

'Art. 33. O Imposto sobre a Renda, de 
que trata esta Seção será calculado median
te a aplicação da alfquota de vinte e cinco 
por cento sobre a base de cálculo e pago 
até o último dia útil do mês subseqüente ao 
de ocorrência dos fatos geradores. 

Art 34. Para efetto de pagamento, a 
pessoa jurfdicà poderá deduzir, do imposto 
apurado no mês, o Imposto sobre a Reinda 
pago ou retido na fonte sobre as recettas 
que integrarem a base de cálculo correspon
dente (art 28 ou 29), bem como os incenti
vos de dedução do imposto, relativos ao 
Programa de Alimentação do Trabalhador, 
Vale-Transporte, Doações aos Fundos da 
Criança e do Adolescente e Atividades Cul
turais ou Artfsticas e Atividade Audiovisual, 
observados os limites e prazos previstQs na 
legislação vigente. · 

Art 35 •.......•.•..•.••.•••••••..•••.•••.•.•...••.•..... 

§ 22 Estão dispensadas do pagamento 
de que tratam os art. 28 ou 29 as pessoas 
jurídicas que, através de balanço ou balan
ceies mensais, demonstrem a existência de 
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de 
janeiro do ano-calendário. 

§ 3° O pagamento mensal, relativo ao 
mês de janeiro do ano-calendário, poderá 
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ser efetuado com base em balanço ou ba· 
lancete mensal, desde que neste fique de
monstrado que o imposto devido no perfodo 
é interior ao calculado com base no disposto 
nos art. 28 e 29. 

§ 42 O Poder Executivo poderá baixar 
instruções para a aplicação do disposto nes
te artigo. 

r> Nota da Redação: Publicada de acordo com ratificação feita no 
Diário Oficial n11 125, de 3 de julho de 1995 
(1) Leg. Fed.,1995, pág.121; (2) 1977, pág. 1029; 1978,pág. 134. 

Art. 36. Estão obrigadas ao regime de 
tributação com base no lucro real em cada 
ano-calendário as pessoas jurfdicas: 

I - cuja receita total no ano-calendário 
anterior seja superior ao limüe de 12.000.000 
Ufir, ou proporcional ao número de meses 
do perfodo, quando inferior a doze meses; 

•ooooooouooooooooooOOHOoonoo-ooouooooooouoo-ooooo•-••• 

X- que, no decorrer do ano-calendá· 
rio, tenham suspendidos ou reduzido o pa
gamento do imposto, na forma do art. 35; 

XI - que tenham sócios ou acionistas 
pessoas jurídicas; 

XII- cujo tftulo, sócio ou acionista parti
cipe com mais de cinco por cento do capital 
de uma ou mais sociedades, quando a soma 
das receüas totais deSsas empresas ultrapas
sar o limtte previsto no inciso 1 deste artigo; 

XIII - cuja receita decorrente da venda 
de bens importados seja superior a cinqüenta 
por cento da receita bruta da atividade, nos 
casos em que esta for superior a 1.200 Ufir. 

Parágrafo único ................................... . 
Art. 37 .................................................. . 
§52 ..................................................... .. 

·····························--................... -........ . 
b) demonstrarem, através de balanços 

ou balanceies mensais (art. 35); 
b. 'i) que o valor pago a menor decor

reu da apuração do lucro real e da base de 
cálculo da contribuição social sobre o lucro, 
na forma da legislação comercial e fiscal; ou 

b.2) a eJ<is!ência de prejufzos fiscais, a partir 
do mês de janeiro do referido ano-calendário. 

Art. 40 ................................................. .. 
I - pago em quota única até o último 

dia útil do mês de março do ano subseqüen
te, se positivo; 

11 - compensado com o imposto a ser 
pago a partir do mês de abril do ano subse
qüente, se negativo, assegurada a aHemati
va de requerer, após a entrega. da declara
ção de rendimentos, a restituição do mon
tante paga a maior. • 

'Art. 43 ............................................... .. 

§-8~-õ-'débi~ .. d;;;·-r;;i~r~~;,~-q~;'-; 
refere o parágrafo anterior, poderá ser efe
tuado, independentemente de se terem es
gotado os recursos para sua cobrança, após 
o decurso de: · 

a) um ano de seu vencimento, se em 
valor inferior a 5.000 Ufir, por devedor; 

b) dois anos de seus vencimentos, se 
>Superior ao limüe referido na alínea a, não 
podendo exceder a vinte e cineç> por cento 
do lucro real, antes de computada essa Çle-
dução. · · 

§ 92 Os prejuízos debüados em prazos 
inferiores, conforme o caso, aos estabeleci
dos no parágrafo anterior, somente serão 
dedutíveis quando houverem sido esgotados 
os recursos para sua cobrança. 

§·;·;~-õ;'d'ét;ii;;;-;·q~;··~:·;;;i;;;;·;";j[. 
nea b do § 82 não alcançam os crédüos refe
ridos nas alíneas a, b, c, d, e e h do§ a•.: 

Art. 44. As pessoas jurídicas, cuja re
ceüa total, no anCH:alendário anterior, tenha 
sido igual ou inferior a 12.000.000 de URR, 
poderão optar, por ocasião da entrega da 
declaração de rendimentos, pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido. 

Ar!. 53 ................................................ .. 
§ 12 Poderão ser deduzidos do imposto 

. •. apurado na forma deste altigo o Imposto so
bre a Renda pago ou retido na fonte, ressalva
do o disposto no art. 76, e os incentivos de de
dução do imposto relativos ao Programa de 
Alimentação do Trabalhador, Vale-Transporte 
e Doações aos Fundos da Criança e do Ado
lescente, atividades Culturais ou Artísticas e 
Atividade Audiovisual, observados os limües e 
prazos previstos na legislação vigente, bem 
como o disposto no § 22 do art. 39. 

§ 22 O Imposto sobre a Renda de que 
trata este artigo deverá ser pagq até o último 
dia útil do mês subseqüente ao de ocorrên-
cia dos tatos geradores.' · • 
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• Art. 56. As pessoas jurídicas deverão 
apresentar, até o úttimo dia útil do mês de 
março, declaração de rendimentos demons
trando os resuttados auferidos no ano-calen
dário anterior. 

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social 
sobre o lucro (Lei n.• 7.689(3), de 15 de de
zembro de 1968) as mesmas normas de apu
ração e de pagamento estabelecidas para o 
Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, 
inclusive no que se refere ao disposto no art. 
38, mantidas a base de cálculo e as alfquotas 
previstas na legislação em vigor, com as atte
rações introduzidas por esta Lei. 

§ 22 No caso das pessoas jutídicas de 
que trata o inciso III do art 36, a base de 
cálculo da contribuição social corresponderá 
ao valor da decorrente da aplicação do per
centual de nove por cento sobre a receita 
bruta ajustada, quando for o caso, pelo valor 
das deduções previstas no art 29. 

Art 63. Os prêmios distribufdos sob a 
forma de bens e serviços, através de con
cursos e sorteios de qualquer espécie, estão · 
sujeitos à incidência do imposto, à alíquota 
de vinte por cento, exclusivamente na fonte. 

Art. 71. Rca dispensada a retenção do 
Imposto sobre a Renda na fonte sobre rendi
mentos de aplicações financeiras de renda 
fixa ou de renda variável quando o beneficiário 
do rendimento declarar à fonte pagadora, por 
escrito, sua conãoção de entidade imune. • 

Art 76. O Imposto sobre a Renda reti
do na fonte sobre os rendimentos de aplica
ções financeiras de renda fixa e de renda 
variável, ou pago sobre os ganhos líquidos e 
mensais será: 

§ s• Na hipótese do § 42 , a parcela das 
perdas adicionadas poderá, nos anos-calen
dário subseqüentes, ser excluída na deter
minação do lucro real, até o limite corres
pondente à diferença positiva apurada em 
cada ano, entre os ganhos e perdas deé:or
rentes das operações realizadas. 

(3) Leg. Fed., 1988, pág. 1.044. 

Art 77. o regime de tribuição previsto 
neste Capítulo não se aplica aos rendimen
tos ou ganhos líquidos: 

I - em aplicaçõs financeiras de renda 
fixa de titularidade de instituições financeiras, 
inclusive sociedade de seguro, previdência e 
capitalização, sociedade corretora de tíb,Jios, 
valores mobiliários e câmbio, sociedade distri
buidora de títulos e valores mobiliários ou so
ciedade de arrendamento mercantil; 

§ 42 Para as associações de poupança 
e empréstimos, os rendimentos e ganhos lf
quidos auferidos nas aplicações financeiras 
serão tributados de forma definitiva, à ali
quota de vinte e cinco por cento sobre a 
base de cálculo prevista no art. 29." ' 

"Art. 89. serão aplicadas muttas de mil 
UFIR e de 200 URR, por mês ou !ração de 
atraso, às pessoas jurídicas, cuja escritura
ção no Diário ou Licro Caixa (art 45, pará
grafo único), respectivamente, contiver atra
so superior a noventa dias, contado a partir 
do último mês escriturado. 

§ 12 O prazo previsto neste artigo não 
beneficia as pessoas jurídir:as que se vale
ram das regras de redução ou suspensão 
dos tributos de que trata o ar!. 35. 

§ 22 A não regularização no prazo pre
visto na intimação acarretará o agravamento 
da multa em cem por cento sobre o valor an
teriormente aplicado, sem prejufzo do dis
posto no art. 47. 

Art. 90 .................................................. . 
• Art. 14. O valor do ITR, deverá ser 

pago até o úttimo dia útil do mês subse
qüente àquele em que o contribuinte for no
tificado. 

Art 91 ................................................. . 
Parágrafo único ................................... . 

a.2) o valor de cada parcela mensal, 
por ocasião do pagamento, será acrescido 
de juros equivalentes à taxa média mensal 
de captação do Tesouro Nacional relativa à 
Dívida Mobiliária Federal Interna, calculados 
a partir da data do deferimento até o mês 
anterior ao do pagamento, e de um por cen-

. to relativamente ao mês em que o pagamen
to estiver sendo efetuado; 
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Art 95. As empresas industriais titula~ 
res de Programas Especiais de Exportação 
aprovados até 3 de junho de 1993, pela Co
missão para Concessão de Benefícios Fis
cais a Programas Especiais de Exportação
BEFIEX, poderão, compensar o prejuízo fis
cal verificado em um período-base com o lu
cro real determinado nos seis anos-calendá
rio subseqüentes, independentemente da 
distribuição de lucros ou dividendos a seus 
sócios ou acionistas.' 

Art 2° O disposto na alínea b do § 3° do art. 43 
da Lei n.0 8.981/95, somente se aplica aos crédttos 
relativos a: 

I-operações de empréstimos, ou qualquer for
ma de adiantamento de recursos; 

11 - aquisição de títulos e valores mobiliários de 
renda fixa, cujo devedor ou emitente seja pessoa ju
rídica de diretto público ou empresa sob o seu con
trole, empresa pública, sociedade de economia mis
ta, ou sua subsidiária; 

III - fundos administrados por qualquer das 
pessoas jurídicas referidas no inciso li. 

Parágrafo único. Está também abrangida pelo 
disposto na alínea b do § 3° do art. 43 da Lei n.O 
8.981/95, a parcela de crédtto correspondente ao lu
cro diferido nos termos do art. 1 o do Decreto-Lei n.O 
1.598, de 26 de dezembro de 1977. 

Art. 3° O saldo credor da conta de correção 
monetária de que trata o inciso 11 do art 4° da Lei n.O 
7.799(4), de 10 de julho de 1989, apurada a partir do 
encerramento do ano-calendário de 1995, será com
putado na determinação do lucro real, podendo o 
contribuinte diferir, com observância do disposto nos 
arts. 4° e 8° desta Lei, a tributação do lucro inflacio
nário não realizado. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica
se, também, às pessoas jurídicas a que se refere o § 
6° do art. 37 da Lei n.O 8.981/95. 

Art 4° Considera-se lucro inflacionário, em 
cada ano-calendário, o saldo credor da conta de cor
reção monetária, ajustado pela diminuição das varia
ções monetárias e das receitas e despesas financei
ras computadas na determinação do lucro líquido do 
ano-calendário. 

§ 1° Proceder-se-á ao ajuste mediante a dedu
ção, do saldo credor da conta de correção monetá
ria, de valor correspondente à diferença positiva en
tre a soma das despesas financeiras com as varia
ções monetárias passivas e a soma das recettas fi
nanceiras com as variações monetárias ativas. 

. § ·2· o lucro 'inflacionário a IÍibUtar será regis
trado em conta especial do. Livro de Apuração do Lu
cro Real, e o saldo transferido do ano-calendário an
terior será corrigido, monetariamente, com base na 
variação do valor da Ufir verificada entre o primeiro 
dia seguinte ao do balanço de encerramento do ano
calendário anterior e o dia seguinte ao do balanço 
do exercício da correção. 

Art. 5° Em cada ano-calendário ccinsiderar-se
á, realizada parte do lucro inflacionário proporcional 
ao valor, realizado no mesmo período, dos bens e 
direitos do ativo sujeitos à correção monetária. 

§ 1° O lucro inflacionário realizli.do em cada 
ano-calendário será calculado de acordo' com as se
guintes regras: 

a) será determinada a relação percentual entre 
o valor dos bens e direttos do ativo sujeitos à corre
ção monetária: realizado · no ano-calendário, E1"if-
soma dos segUintes valores: · · f -

a.1) a média do vàlor contábii do ·ativo perma
nente no início e no final do ano-calendário; 

a.2) a média dos saldos, no iníciÔ ·a no fim do 
ano-calendário, das contas representativas do custo 
dos imóveis não classificados no ativo permanente, 
das contas representativas das aplicações em ouro, 
das contas representativas de adiantamentos a for
necedores de bens sujeitos à correção monetária, 
salvo se o contrato previr a indexação do crédtto, e 
de outras contas que venham a ser determinadas 
pelo Poder Executivo, considerada a natureza dos 
bens ou valores que representem. 

b) o valor dos bens e direttos do ativo sujettos 
à correção monetária, realizada no ano-calendário, 
será a soma dos seguintes valores: . 

b.1) custo contábil dos imóveis existentes no 
estoque no início do ano-calendário e baiXados no 
curso deste; 

b.2) valor contábil, corrigido monetariamente 
até a data da baixa, dos demais bens e direitos do 
ativo sujeitos à correção monetária, baixados no cur
so do ano-calendário; 

(4) Leg. Fed.: 1989, págs.486 e 648 

b.3) quotaS de depreciação, amortização · e 
exaustão, computadas como 'custo ou despesa ope-
racional do ano-calendário; 1 

b.4) lucros ou dividendos, recebidos no ano-ca
lendário, de quaisquer participações societárias re
gistradas como investimento. 

c) o montante do lucro inflacionário realizado 
do ano-calendário será determinado mediante a apli· 
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caÇãõ dà percentagem de qÚe trata a-àlínea a sobre' 
o lucro inflacionário do mesmo ano-calendário; 

. d) a percentagem de que trata a alínea a será 
também aplicada, em cada ano, sobre o lucro infla
cionário, apurado nos anos-calendário anteriores, 
executado o lucro inflacionário acumulado, existente 
em 31 de dezembro de 1994. 

§ 22 o contribuinte que optar pelo diferimento 
da tributação do lucro inflacionário não-realizado de
verá computar na determinação do lucro real o mon
tante do lucro inflacionário realizado (§ 12) ou o valor 
determinado de acordo com o disposto no art. 6°, e 
excluir do lucro líquido do ano-calendário o montante 
do lucro inflacionário do próprio ano-calendário. 

Art. 6° A pessoa jurídica deverá considerar rea
lizado em cada ano-calendário, no mínimo, dez por 
cento do lucro inflacionário, quando o valor, assim 
determinado, resultar superior ao apurado na forma 
do§ 1• do art. 5". 

Parágrafo único. A realização de que trata este 
artigo aplica-se, inclusive, ao valor do lucro inflacio
nário apurado no próprio ano-calendário. 

Art. 7° Nos casos de incorporação, fusão, cisão 
total ou encerramento de atividades, a pessoa jurídi
ca incorporada, ··Jsionada, cindida ou que encerrar 
atividades deverá considerar integralmente realizado 
o lucro inflacionário acumulado. 

§ 12 Na cisão parcial, a realização será propor
cional à parcela do ativo, sujetto à correção monetá
ria, que tiver sido vertida. 

§ 2° Para os efeitos deste artigo, considera-se 
lucro inflacionário acumulado a soma do lucro infla
cionário de anos-calendário anteriores, corrigido mo
netariamente, deduzida das percelas realizadas. 

Art. a• A partir de 1• de janeiro de 1996, a pes
soa jurídica deverá considerar realizado mensalmen
te, no mínimo, 1/120 do lucro inflacionário, corrigido 
monetariamente, apurado em cada-calendário ante
rior. 

Parágrafo único. A parcela realizada na forma 
deste artigo integrará a base de cálculo do Imposto 
sobre a Renda devido mensalmente. 

Art 9° A pessoa jurídica que tiver saldo de lu
cro inflacionário a tributar e que vier a ser tributada 
pelo lucro arbitrado deverá adicionar esse saldo, 
corrigido monetariamente, à base de cálculo do Im
posto sobre a Renda. 

Art. 1 O. A partir de 1° de janeiro de 1996, a 
base de cálculo do Imposto sobre a Renda, em cada 
mês, de que trata o art. 28 da Lei n.• 8.981/95, será 
determinada mediante a aplicação do percentual de 

três e meio por cenio sobre a receita bruta registra~ 
da na escrituração auferida na atividade. 

§ 1• Nas seguintes atividades, o percentual de 
que trata este artigo será de: 

.. a) um por cento sobre a recetta bruta mensal 
auferida na revenda de combustível; 

b) três e meio por cento sobre a recetta bruta 
mensal auferida na prestação de serviços hospitala-
res; 

c) oito por cento sobre a recetta bruta mensal 
auferida sobre a prestação de serviços em geral, in
clusive sobre os serviços de transporte, eY.ceto o de 
carga; 

d) dez por cento sobre a receita bruta auferida 
com a atividade de prestação cumulativa e contínua 
de serviços de assessoria creditfcia, mercadológica, 
gestão de crédtto, seleção e riscos, administração 
de contas a pargar e a receber, compras de direitos 
credttórios rsultantes de vendas mercantis a prazo 
ou a prestação de serviços, factoring; 

e) vinte por cento sobre a recetta bruta mensal 
auferida com as atividades de: 

e.1) prestação de serviços, cuja receita remu
nere, essencialmente, o exercício pessoal, por parte 
dos sócios, de profissões que dependam de habilita
ção profissional legalmente exigida; e 

e.2) intermediação de negócios, da administra
. ção de imóveis, locação ou administração de. béns 
móveis. 

f) vinte e cinco por cento sobre a receita bruta 
mensal auferida com a cessão de direitos de qual
quer natureza. 

§ 2" No caso de alividades áJVersificadas, será 
aplicado o percentual correspondente a cada atividade. 

§ 3° As receitas provenientes de atividade in
centivada não comporão a base de cálculo do im
posto na proporção do benefício a que a pesso(j~rí
dica, submetida ao regime de tributação com base 
no ll!Qro real, fizer jus. 

Art. 11. O lucro real ou arbitrado da pessoa ju
rídica estará sujeito a um adicional do Imposto sobre 
a Renda à alíquota de: 

I - dez por cento sobre a parcela do lucro real 
que ultrapassar R$180.000,00 até R$780.000,00; 

11 - quinze por cento sobre a parcela do lucro 
real que ultrapassar R$780.000,00; 

III - dez por cento sobre a parcela do lucro arb~ 
Irado que ultrapassar R$15.000,00 até R$65.000,00; 

IV- quinze por cento sobre a parcela do ·lucro 
arbttrado que ultrapassar R$65.000,00. 

§ 1° Os limites previstos nos incisos I e 11 Sllráo 
proporcionais ao número de meses transcorridos do 
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ano-cSiéndárto; quãiiéio o período de apurãção frir 
inferior a doze meses. 

§ 2" O valor do adicional será recolhido integral
merrte, não sendo permitidas quaisquer deduções. 

Art. 12. O disposto nos arts. 42 e 58 da Lei n.• 
8.981195, vigorará até 31 de dezembro de 1995. 

Art. 13. A partir de 1• de abril de 1995, os juros 
de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 
14 da Lei n.• 8.847 (5), de 28 de janeiro de 1994, 
com a redação dada pelo art. s• da Lei n.• 8.850 (6), 
de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n. • 
8.981195, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo 
único, alínea a.2, da Lei n.• 8.981/95, serão equiva
lentes à taxa referencial do Sistema Especial de U
quidação e de Custódia - SELIC para títulos fede
rais, acumulada mensalmente. 

Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital 
distribuídos, a partir de 1° de julho de 1995, pelos 
Fundos de Investimentos Imobiliários e Fundos de 
Investimento Cultural e Artístico- FICART, sob qual
quer forma e qualquer que seja o beneficiário, sujei
tam-se à incidência do Imposto sobre a Renda na 
fonte à aliquota de dez por cento. 

(5) Leg. Fed., pág. 378; (6) 1994, pág. 391. 

Parágrafo único. Ao imposto retido nos termos 
deste artigo aplica-se o disposto no art. 76 da Lei n. • 
8.981195. 

Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do en
cerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser 
compensado, cumulativamente com os prejuízos fis
cais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o 
lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões pre
vistas na legislação do Imposto sobre a Renda, ob
servado o limite máximo, para a compensação, de 
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo so
mente se aplica às pessoas jurídicas que mantive
rem os livros e documentos, exigidos pela legislação 
fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal 
utilizado para compensação. 

Art. 16. A base de cálculo da contribuição so
cial sobre o lucro, quando negativa, apurada a partir 
do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá 
ser compensada, cumulativamente com a base de 
cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 
1994, com o resultado do período de apuração ajus
tado pelas adições e exclusões previstas na legisla
ção da referida contribuição social, determinado em 
anos-calendários subseqüentes, observado o limite 
máximo de redução de trinta por cento, previsto no 
art. 58 da Lei n.• 8.981/95. 

·-- ·; - -Pàrágrafo 'único: õ ·dispoSto neste artigo se
. mente se aplica às pessoas jurídicas que mantive

rem os livros e documentos, exigidos pela legislação 
fiscal, comprobatórios da base de cálculo negativa 
utilizada para a compensação. · 

Art. 17. O pagamento da Corrtribuição para o Pro
grama de Integração Social e para o Programa de For
mação de Patrimônio do Servidor Publico - PIS/Pasep 
deverá ser efetuado até o último ãa útil da quinzena 
subseqüente ao mês de ocorrência dos latos geradores. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1• de ja
neiro de 1995, exceto os arts. 1 O, 11, 15 e 16, que 
produzirão efeitos a partir de 1• de janeiro de 1 g95, 
e os arts. 13 e 14, com efeitos, respectivamente, a 
partir de 1° de abril e 1° de julho de 1995. 

Art. 19. Revogam-se as disposições em con1rá
rio e, eSQecificamente, o § 32 do art. 44, o § 42 do 
art. 88, e os arts. 104, 105, 107 e 113 da Lei n.• 
8.981195, bem como o inciso IV do § 2" do art. 7" 
das Leis n.os 8.256(7), de 25 de novembro de 1991, 
e 8.857(8), de 8 de março de 1994, o inciso IV do § 
2° do art. 6° da Lei n.• 8.210(9), de 19 de julho de 
1991 , e a alínea d do § 2• do art. 4° da Lei n.• 
7.965(10), de 22 de dezembro de 1989. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Presi
dente da República- Pedro Malan. · · 

(7) Leg. Fed., 1991, pág. 794; (8) 1994, pág. 502; (9) 1991, pág. 
409; (10) 1989, pág. 1.005. 

LEI N.• 9.066, DE 20 DE JUNHO DE 1995 

Autoriza o Poder Executivo a contratar com a 
ltaipu Binacional pagamento de débito junto ao Te
souro Nacional com tftulos da dívida externa brasilei
ra, denominados 'Brazil lnvestiment Bond - BIB', 
em valor correspondente a até US$ 92,800,000.00 
(noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América). 

LEI N° 9250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 

Altera a leglSiao;ão do Imposto sobre 
a Renda das pessoas físicas, e dá ~ 
providências + il 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPITULO I 
Disposições PreHminares 

Art. 1• A partir de 1• de janeiro de 1996 o Im
posto sobre a Renda das pessoas físicas será deter-
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:ninacóv segundo as normas da legislação vigente, 
com as alterações desta lei. 

Art. 2" Os valores expressos em Ufir na legisla
ção do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas 
ficam conv.,rtidos em Reais, tomando-se por base o 
valor da Ufir vigente em 1• de janeiro de 1996. 

CAPÍTULO 11 
Da Incidência Mensal do Imposto 

Art. 3° O Imposto sobre a Renda incidente so
bre os rendimentos de que tratam os arts. 7", a• e 12 
da Lei n• 7.713{1), de 22 de dezembro de 19aa, será 
calculado de acordo com a seguinte tabela progres
siva em Reais: 

Parcela a 
Base de C61culo em R$ AJiquOta o/o Oeduzjrcfo 

lmpasto em R$ 

até 900,00 

acima de 900, até 1.800,00 15 135 

acima de 1.800 00 25 315 

Parágrafo único. O imposto de que trata este 
artigo será calculado sobre os rendimentos efetiva
mente recebidos em cada mês. 

Art. 4° Na determinação da base de cálculo su
jeita à incidência mensal do Imposto sobre a Renda 
poderão ser deduzidas: 

I - a soma dos valores referidos no art. 6" da 
Lei n• 8.134(2), de 27 de dezembro de 1990; 

11 - as importâncias pagas a título de pensão 
alimentícia em face das normas do Direito de Famí
lia, quando em cumprimento de decisão ou acordo 
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisio
nais; 

III - a quantia de R$90,00 (noventa reais) por 
dependentes; 

IV - as contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios; 

V - as contribuições para as entidades de pre
vidência privada domiciliadas no Pafs, cujo õnus te
nha sido do contribuinte, destinada a custear beneff
cios complementares assemelhados aos da Previ
dência Social. 

(1) Leg., Fed. 1988, pág. 1107; (2) 19SO, pág. 1442. 

VI - a quantia de R$900,00 (novecentos reais), 
correspondente à parcela isenta dos rendimentos 
provenientes de aposentadoria e pensão, transferên
cia para a reserva remunerada ou reforma, pagos 
pela Previdência Social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pes-

soa ]u11âícii. aa·dlieiiO público interno, ou por entidade 
de previdência priVada, a partir do mês em que o con
tribuinte completar sessenta e cinco anos de idade. 

Parágrafo único. A dedução permitida pelo inci
so V aplica-se exclusivamente à base de cálculo re
lativa a rendimentos do trabalho com vínculo empre
gatício ou de administradores, assegurada, nos de
mais casos, a dedução dos valores pagos a esse tí
tulo, por ocasião da apuração da base de cálculo do 
imposto devido no ano-calendário, conforme dispos
to na alínea e do inciso 11 do art. a• desta Lei. 

Art. 5" As pessoas físicas residentes ou d~ci
liadas no Brasil que recebam rendimentos de tllÍba
lho assalariado, em moeda estrangeira, de autar
quias ou repartições do Govemq brasileiro, situadas 
no exterior, estão sujeitas ao Imposto sobre a renda 
na fonte incidente sobre a base de cálculo de que 
trata o art. 4°, mediante utilização da tabela progres
siva de que trata o art. 3°. 

§ 1° Os rendimentos em moeda estrangeira se
rão convertidos em Reais, mediante utilização' do_ va
lor do dólar dos Estados Unidos da América fixado 
para compra pelo Banco Central do Brasil para o úl
timo dia útil da primeira quinzena do mês· anterior ao 
do pagamento do rendimento. 

§ 2° As deduções de que tratam os incisos 11, 
IV e V do art. 4° serão convertidas em Reais, 'me
diante utilização do valor do dólar dos Estados Uni
dos da América fixado para venda pelo Banco Cen
tral do Brasil para o último dia útil da primeira quin
zena do mês anterior ao do pagamento do rendi
mento. · 

§ 3° As pessoas ffsicas computarão, na deter
minação da base de cálculo de que trata o art. 4° e 
na declaração de rendimentos, 25% do total dos ren
dimentos do trabalho assalariado recebidos nas con-
dições referidas neste artigo. . 

Art. 6" Os rendimentos recebidos de fontes si
tuadas no exterior, sujeitos a tributação no Brasil, 
bem "como o imposto pago no exterior, serão con
vertidos em Reais mediante utilização do valo~ do 
dólar dos Estados Unidos da América fixado para 
compra pelo Banco Central do Brasil para o último 
dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do 
recebimento do rendimento. 

CAPÍTULO III 
Da Declaração de Rendimentos 

Art. 7" A pessoa ffsica deverá apurar o saldo 
em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser resti
tufdo, relativamente aos rendimentos percebidos no 
ano-calendário, e apresentar anualmente, até o últi
mo dia útil do mês de abril do ano-calendário subse-
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qüenfe, declaração de renéiiiiieníõs eni modelo ·apro
vado pela Secrelaria da Receita Federal. 

§ 1• O prazo de que trata este artigo aplica-se 
inclusive à declaração de rendimentos relativa ao 
exercício de 1996, ano-calendário de 1995. 

§ 2• Rcam dispensadas da apresentação de 
declaração: 

I - as pessoas físicas cujos rendimentos tribu
táveis, exceto os tributados exclusivamente na fonte 
e os sujeitos à tributação definitiva, sejam iguais ou 
inferiores a R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), 
desde que não enquadradas em outras condições 
de obrigatoriedade de sua apresentação; 

II - outras pessoas físicas declaradas em ato 
do Ministro da Fazenda, cuja qualificação fiscal as
segure a preservação dos controles fiscais pela ad
ministração tributária. 

§ 32 Rca o Ministro da Fazenda autorizado a 
prorrogar o prazo para a apresentação da declara
ção, dentro do exercício financeiro. 

§ 4° Homologada a partilha ou feita a adjudica
ção dos beris, deverá ser apresentada pelo inventa
riante, dentro de trinta dias contados da data em que 

Jransitar em julgado a sentença respectiva, declara
ção dos rendimentos correspondentes ao período de 

----+• de janeiro até a data da homologação ou adjudi
·--'eação. 

§ s• Se a homologação ou adjudicação ocorrer 
antes do prazo -anualmente fixado para a entrega 
das declarações de rendimentos, juntamente com a 
declaração referida n<;> parágrafo anterior deverá ser 
entregue a declaração dos rendimentos correspon
dentes ao ano-calendário anterior. 

"'' c 8° A base de cálculo do imposto devido no 
rmo--ca:zndário será a diferença entre as somas; 

l - de todos os rendimentos percebidos duran
~e c. an:>-calendário, exceto os isentos, os não-tribu
tá':.?.Is, o~ tributáveis exclusivamente na fonte e os 
suJS?'it~').s à tlibutação definitiva; 

li - das daduções relativas: 
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendá

rio, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 
bem como as despesas com exames laboratoriais, 
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próte
ses ortopédicas e dentárias; 

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos 
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 
1°, 2• e 3° graus, cursos de especialização ou profis
sionalizantes do contribuinte e de seus depend-

entes, até o limite. anual individuai de . R$1. 700,00 
(um mil e setecentos reais); 

c) à quantia de R$1.080,00 (um mil e oitenta 
reais) por dependente; ' 

d) às contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 

e) às contribuições para as entidades de pre
vidência privada domiciliadas no Pafs, cujo ônus 
tenha sido do contribuinte, destinadas a custear 
benefícios complementares assemelhados aos da 
Previdência Social; 

f) às importâncias pagas a título de pen;;ão 
alimentícia em face das normas do Direito de Fa
mília, quando em cumprimento de decisão judicial 
ou acordo homologado judicialmente, inclusiv~ a 
prestação de alimentos provisionais; 

g) às despesas escrituradas no Uvro Caixa, 
previstas nos incisos I a III do art. 6° da Lei n.• 
8. 134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de 
trabalho não assalariado, inclusive dos leiloeiros e 
dos titulares de serviços notariais e de registro., 

§ 1° A quantia correspondente à parcela isen
ta dos rendimentos provenientes de aposentadoria 
e pensão, transferência para a reserva remunera
da ou reforma, pagos pela Previdência Social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios, por qualquer pessoa jurídica de direito 
público interno, ou por entidade de previdência pri
vada, represenlada pela soma dos valores men
sais compulados a partir do mês em que o contri
buinte completar sessenta e cinco anos de idade, 
não integrará a soma de que trata o inciso I. 

§ 2• O disposto na alínea a do inciso 11: 
1 - aplica-se, também, aos pagamentos efe

tuados a empresas domiciliadas no País, destina
dos à cobertura de despesas com hospitalização, 
médicas e odontológicas, bem como a entidades 
que assegurem direito de atendimento ou ressarci
mento de despesas da mesma natureza; 

11 - restringe-se aos pagamentos efetuados 
pelo contribuinte, relativos ao próprio tralamento ~ 
ao de seus dependentes; 

111 - limita-se a pagamentos especificados e 
comprovados, com indicação do nome, endereÇ<l ~ 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas F•s•
cas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes 
- CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de 
documentação, ser feita indicação do cheque no
minativo pelo qual foi efetuado o pagamento: 
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IV - não se aplica às despesas ressarcidas 
por entidade de qualquer espécie ou cobertas por 
contrato de seguro; 

V - no caso de despesas com aparelhos or
topédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exi
ge-se a comprovação com receituário médico e 
nota fiscal em nome do beneficiário. 

§ 3° As despesas médicas e de educação 
dos alimentandos, quando realizadas pelo alimen
tante em virtude de cumprimento de decisão judi
cial ou de acordo homologado judicialmente, pode
rão ser deduzidas pelo alimentante na determina
ção da base de cálculo do Imposto sobre a Renda 
na declàração, observado, no caso de despesas 
de educação, o limite previsto na alínea b do inci
so 11 deste art. 

Art. go O resultado da atividade rural, apurado 
na forma da Lei n. • 8.023<3>, de 12 de abril de 1990, 
com as alterações posteriores, quando positivo, inte
grará a base de cálculo do imposto, definida no art. 
anterior. 

Art. 1 O. O contribuinte que no ano-calendário 
tiver auferido rendimentos tributáveis até o limite 

:_:de R$27 .000,00 (vinte e sete mil reais) poderá op
tar por desconto simplificado, que consistirá em 

-----cledução de vinte por cento sobre esses rendimen
·------4os, na Declaração de Ajuste Anual, inde

pendentemente de comprovação e de indicação 
da espécie de despesa. 

§ 1° O desconto simplificado a que se refere 
este art. substitui todas as deduções admitidas na 
legislação. 

§ 2• O valor deduzido não poderá ser utilizado 
para comprovação de acréscimo patrimonial, sendo 
considerado rendimento consumido. 

Art. 11. O Imposto sobre a Renda devido na 
declaração será calculado mediante utilização da se
guinte tabela: 

Base de Cálculo em RS 

até 10.800,00 

acima de 1 o.aoo.oo ate 21.800,00 

acima da 21 .600 00 

Alfquota% 

15 

25 

Parcolaa 
Deduzir do 

Imposto em R$ 

1.620,00 

3.780,00 

Art. 12. Do imposto apurado na forma do art. 
anterior, poderão ser deduzidos: 

I - as contribuições feitas aos fundos con
trolados pelos Conselhos Municipais, Estaduais 

e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te; ' 

11 - as contribuições efetivamente realiza
das em favor de projetos culturais, aprovados na 
forma da regulamentação do Programa Nacional 
de Apoio à Cultura - PRONAC, instituído pelo 
art. 1• da Lei n.• 8.313(4), de 23 de dezembro de 
1991; 

{3) Leg. Fed., 1990, pág. 523; {4) 1991, pág. 990. 

III - os investimentos feitos a título de incentivo 
às atividades audiovisuais, na forma e condiÇões 
previstas nos arts. 1° e 4° da Lei n.• 8.685(5), de 20 
de julho de 1 993; 1 

IV- (vetado); 

V - o imposto rendo na fonte ou o pago, inclu
sive a tfiulo de recolhimento complementar, corres
pondente nos rendimentos inclufdos na base do cál
culo; 

VI - o imposto pago no exterior de acordo: com 
o previsto no art. 5° da Lei n.• 4.862(6), de 29 de no
vembro de 1965. 

_§ 1• A soma das deduções a que se referem os 
incisos I a IV não poderá reduzir o. imposto devido 
em mais de doze por cento. 

§ 2" (Vetado). 

Ar!. 13. O montante detenninado na forma do 
art. anterior constituirá, se positivo, saldo do imposto 
a pagar e, se negativo, valor a ser restituído. 

Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do 
imposto deverá ser pago até o último dia útil do 
mês fixado para a entrega da declaração de rendi
mentos. 

Ar!. 14. À opção do contribuinte, o saldo do im
posto a pagar poderá ser parcelado em até seis quo
tas iguais, mensais e sucessivas, observado o se
guinte: 

I -nenhuma quota será inferior a R$50,00 (cin
qüenta reiiís), e o imposto de valor inferior a 
R$100,00 (cem reais) será pago de uma só vez; 

- 11 - a primeira quota deverá ser paga no m~s 
fixado para a entrega da declaração de rendimen
tos; 

III - as demais quotas, acrescidas de juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial 
de Uquidação e de Custódia- SELIC para títulos fe
derais, acumulada mensalmente, calculados a partir 
da data prevista para a entrega da declaração de 
rendimentos até o mês anterior ao do pagamento e 
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de 1% no mês do-pagamento, vencerão no último · 
dia útil de cada mês; 

IV - é facultado ao contribuinte antecipar, total 
ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das 
quotas. 

Art. 15. Nos casos de encerramento de espólio 
e de salda definitiva do Território Nacional, o Impos
to sobre a Renda devido será calculado mediante a 
utilização dos-valores da tabela progressiva anual de 
que trata o art. 11, calculados proporcionalmente ao 
número de meses do período abrangido pela tributa
ção no ano-calendário. 

Art. 16. O valor da restituição do Imposto so
bre a Renda da pessoa ffsica, apurado em deCla
ração de rendimentos, será acrescido de juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Espe
cial de Liquidação e de Custódia - SELIC para tf
tulos federais, acumulada mensalmente, calcula
dos a partir da data prevista para a entrega da de
claração de rendimentos até o mês anterior ao da 
liberação da restituição e de 1% no mês em que o 
recurso for colocado no banco à disposição do 
contribuinte. 

CAPfTULOIV 
Tributação da Ativldade Rural 

Art. 17. O art. 22 da Lei n.• 8.023, de 12 de abril 
-~e 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(5) Leg. Fed., 1993, pág. 568; (6) 1965, pág. 1.661. 

'Art. 2" ············--···········-··········-··-······· 

V - a transformação de produtos de
correntes da atividade rural, sem que sejam 
atteradas a composição e as caracterfsticas 
do produto 'in natura', feita pelo próprio 
agricuttor ou criador, com equipamentos e 
utensmos usualmente empregados nas ativi
dades rurais, utili2.ando exclusivamente ma
téria-prima produzida na área rural explora
da, tais como a pasteurização e o acondicio
namento do leite, assim como o mel e o 
suco de laranja, acondicionados em embala
gem de apresentação. 

Parágrafo único. O disposto neste art. 
não se apíica à mera intermediação de ani
mais e de produtos agrícolas.' 

Art. 18. O resultado da exploração da atividade 
rural apurado pelas pessoas ffsicas, a partir do ano
calendário de 1996, será apurado mediante escritu
ração do l1iifo-Caixa, que deverá abranger as recei-

tas, as despesas de custeio, os investimentos e de
mais valores que integram a atividade. 

§ 1• O contribuinte deverá comprovar a veraci
dade das receitas e das despesas eScrituradas no 
Livro Caixa, mediante documentação idónea que 
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a 
data da operação, a qual será mantida em seu poder 
à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a 
decadência ou prescrição. 

§ 2• A falta da escrituração prevista neste art. 
implicará arbitramento da base de cálculo à razão de 
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. 

§ 3° Aos contribuiQtes qu!l_tenham auferido re
ceitas anuais até o valor de R$56.000,00 (cinqüeAta. 
e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado daf~
ploração. da atMdade rural, mediante pr~va docu
mental, dispensando o registro do Livro _cruxa •. 

Ar!. 19. O resuitado positivo obtido na explora
ção da atividade rural pela pesSoa ffsica P.Qderá ser 
compensado com prejufzos. apurados · ~m. anos-ca
lendário anteriores. · 

Parágrafo único: A pesSOa· ffsiea"ficá obrigada 
à conservação e guarda do Livro CIDxa e dos docu
mentos fiscais que demonstram a apuração do pre
jufzo a compensar. · · · 

Art. 20. O resultado decorrente da atividade fl!ral, 
exercida no Brasil por residente" eu do"níiCIJiàdo no ex
terior, apurado por ocasião do encerramento do ano
calendário, constituirá a base de "Cálculo "do impostQ e 
será tributado à alfquota de quinze por cento. · 

§ 1° Na hipótese de que trata este.art., a apu
ração do resuitado deverá ser feito por procurador, a 
quem compete reter e recolher o imposto devido, 
não sendo permitidas a opção pelo arbttramento de 
vinte por cento da receita bruta e a compensação de 
prejufzos apuw1os. · 

§ 2" O imposto apurado deverá , !!e r. pago n11 
data da ocorrência do fato gerador. 

§ 3° Ocorrendo remessa de lucros antes do en
cerramento do ano-calendário, o imposto deverá ser 
recolhido no ato sobre o valor remetido por ocasião 
do evento, exceto no caso de devolução de capitaL 

Art. 21. O resuitado da atividade rural exercida 
no exterior, por residentes e domiciliados no Brasil, 
convertido em Reais mediante utilização do valor do 
dólar dos Estados Unidos da América fixado para 
compra pelo Banco Central do Brasil, para o último 
dia do ano-calendário a que se refere o resultado, 
sujetta-se ao mesmo tratamento tributário previsto 
no art. go, vedada a compensação de resuitado po~i
tivo obtido no exterior, com resultado negativo obtido 
no Pafs. 
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CAPÍTULO V 
Tributação dos Ganhos de 
Capital das Pessoas Físicas 

Art. 22. Fica isento do Imposto sobre a Renda 
o ganho de capital auferido na alienação de bens e 
direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alie
nação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou 
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Parágrafo único. No caso de alienação de di
versos bens ou direitos da mesma natureza, será 
considerado, para os efeitos deste art., o valor do 
conjunto dos bens alienados no mês. 

Art. 23. Fica isento do Imposto sobre a Renda 
o ganho de capital auferido na alienação do único 
imóvel que o t~ular possua, cujo valor de alienação 
seja de até R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta 
mil reais), desde que não tenha sido realizada qual
quer outra alienação nos últimos cinco anos. 

Art 24. Na apuração do ganho de cap~ de bens 
adquiridos por meio de arrendamento mercantil, será 
considerado custo de aquisição o valor residual do bem 
acrescido dos valores pagos a título de arrendamento. 

CAPÍTULO VI 
Da Declaração de Bens e Direitos 

Art. 25. Como parte integrante da declaração 
---'tle rendimentos, a pessoa física apresentará relação 

pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos 
que, no País ou no exterior, const~uam o seu patri
mónio e o de seus dependentes, em 31 de dezem
bro do ano-calendário, bem como os bens e direitos 
adquiridos e alienados no mesmo ano. 

§ 12 Devem ser declarados: 

I - os bens imóveis, os veícUlos automótores, 
as embarcações e as aeronaves, independente do 
valor de aquisição; 

11 - os demais bens móveis, tais como antigüi
dades, obras de arte, objetos de uso pessoal, uten
sílios, adquiridos a partir do ano-calendário de 1996, 
cujo valor de aquisição unitário seja igual ou superior 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

III - os saldos de aplicações financeiras e de 
conta corrente bancária cujo valor individual, ein 31 
de dezembro do ano-calendário, exceda a R$ 
140,00 (cento e quarenta reais). 

IV - os investimentos em participações societá
rias, em açôes negociadas ou não em bolsa de valores 
e em ouro, ativo financeiro, adquiridos a partir do ano
calendário de 1996, cujo valor de aquisição unMrio 
seja igual ou superior a R$1.000,00 (um mil reais). 

§ 2• Os bens serão declarados discriminada
mente pelos valores de aquisição em reais, constan
tes dos respectivos instrumentos de transferência de 
propriedade ou da nota fiscal. 

§ 3• Os bens existentes no exterior devem ser 
declarados pelos valores de aquisição constantes dos 
respectivos instrumentos de transferência de proprie
dade, segundo a moeda do país em que estiverem si
tuados, convertidos em reais pela cotação cambial de 
venda do dia de transmissão da propriedade. 

§ 4• Os depósitos mantidos em bancos no ex
terior devem ser relacionados pelo valor do saldo 
desses depósitos em moeda estrangeira convertidos 
em reais pela cotação cambial de compra em 31 de 
dezembro do ano-calendário, sendo isento o acrés
cimo patrimonial decorrente de variação cambial. 

§ 5• Na declaração de bens e direitos, também 
deverão ser consignados os õnus reais e obrigações 
da pessoa física e de seus dependentes, em 31 de 
dezembro do ano-caiendário, cujo valor seja supe
rior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

§ 6" O disposto nos incisos 11 e IV do § 1° poderá 
ser observado na declaração de bens referente ao ano 
calendário de 1995, com relação aos bens móveis e 
aos investimentos adquiridos anteriormente a 1996. 

CAPÍTULO VIl 
Disposições Gerais 

Art. 26. Ficam isentas do Imposto sobre a Ren
da as bolsas de estudo e de pesquisa caracteriza
das como doação, quando recebidas exclusivamen
te para proceder a estudos ou pesquisas e desde 
que os resultados dessas atividades não repre
sentem vantagem para o doador, nem imp<?rtem 
contraprestação de serviços. 

Art. 27. O ar!. 48 da Lei n.• 8.541 . (7), de 23 de 
dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte 
redação: · 

• Ar!. 48. Ficam isentos do Imposto so
bre a Renda os rendimentos percebidos pias 
pessoas físicas decorrentes de seg~~e
semprego, auxmo-natalidade, auxmo-doença, 
auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela 
previdência oficial da União, dos Estados, d!J 
DiStrito Federal e dos Municípios e pelas enti
dades de previdência privada. • 

Art. 28. O inciso XV do art. 62 da Lei n.• 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

• Art. s• ................................................. . 
. ................................................... ~ ....... .. 
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XV - os rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, transferência para 
a reserva remunerada ou reforma, pagos 
pela Previdência Social da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, 
por qualquer pessoa jurfdica de direito público 
interno, ou por entidade de previdência priva
da, alê o valor de R$ 900,00 (novecentos 
reais), por mês, a partir do mês em que o con
tribuinte completar sessenta e cinco anos de 
idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista 
na tabela de incidência mensal do imposto. 

Art. 29. Estão isentos do Imposto sobre a Ren
da na fonte os rendimentos pagos a pessoa física, 
residente ou domiciliada no exterior, por autarquias 
ou repartições do Governo brasileiro situadas fora 
do Território Nacional e que correspondam a servi
ços prestados a esses órgãos. 

Art. 30. A partir de 12 de janeiro, de 1996, para 
efeito do reconhecimento de novas isenções de que 
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6" da Lei n. • 
7. 713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação 
dada pelo art. 47 da Lei n.• 8.541, de 23 de dezem
bro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada me-

:._óiante laudo pericial e:nitido por serviço médico ofi
cial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

-----dos Municípios. 
· · § 12 O serviço médico oficial fixará o prazo de 
validade do laudo pericial, no caso de moléstias pas
síveis de controle. 

§ 22 Na relação das moléstias que se refere o 
inciso XIV do art. 6" da Lei n.• 7.713, de 22 de de
zembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 
da Lei n.• 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica in
cluída a fibrose cística (mucoviscidose). 

Art. 31. (Vetado). 
Art. 32. O inciso VIl do art. 6° da Lei n.• 7.713, 

de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 6" ................................................ . 

VIl - os seguros recebidos de entida
des de previdência privada decorrentes de 
morte ou invalidez permanente do partici
pante." 

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do Imposto 
sobre a Renda na fonte e na declaração de ajuste 
anual os benefícios recebidos de entidade de previ
dência privada, bem como as importâncias corres
pondentes ao resgate de contribuições. 

(7) Leg. Fed. 1992, pág. 936. 

Parágrafo único. (Vetado). 
Art. 34. As alíneas a e b do § 1• do art. 6" da 

Lei n. 2 8.134, de 27 de dezembro de 1990, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6" .••.•...•.••.•••••.•...•..•.••• : ••..••.••..••...•• 

§ 1° O disposto neste an. não se aplica: 
a) a quotas de depreciação de instala

ções, máquinas e equipamentos, bem como 
a despesas de arrendamento; · 

b) a despesas de locomoÇão e trans
porte, salvo no caso de representante co
mercial autônomo.' 

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4°, in
ciso III, e 6", inciso 11, alínea c, poderão ser conside
rados como dependentes: · 

I - o cônjuge; 

11 _: o companheiro ou a compantieiia, desde 
que haja vida em comum por maís de cinco anos, ou 
por período menor, se da união rasuRou filho; 

III - a filha, o filho. ·a énto:iada ou .0: i:Írt~eado, até 
21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado 
físico ou mentalmente para o trabalho; · · · 

IV - o menor pobre, até 21 anos .. que o contri
buinte crie e eduque e do qual detenh!l.a guarda ju
dicial; 

V - o irmão, ci neto ou o. bisneto, sem arrimo 
dos pais, até 21 anos, desde que o coritribuinte de
tenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quan
do incapacitado física ou mentalmente para o traba-
lho; .... 

· VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que 
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, supe-
riores ao limite de isençãp_ mensal; · 
· · VJI -.o absolutamente· Incapaz, do. qual o con-

tribuinte seja tutor ou curador. 

-~ 1° Os dependentes a que se _ref~rem os ivt!i
sos III e V deste art. poderão ser assim considJra
dos quando maiores de 24 anos de idade, se ainda 
estiverem cursando estabelecimento de ensino su-
perior ou escola técnica de segundo gráu.. · 

§ 2° Os dependentes comuns poderão, opciq
nalmente, ser considerados por qualqúer um dos 
cônjuges. 

§ 3" No caso de filhos de pais separados, po
derão ser considerados dependentes os que ftcarem 
sob a guarda de contribui:rte, em cumprimento de de
cisão judicial ou acordo homologado judicialmente. · · 

§ 4° É vedada a dedução concomitante do 
montante referente a um mesmo dependente, na çle-
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terminação da base de· cálculo dó imposto, por mais 
de um contribuinte. 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 36. O contribuinte que no ano-calendário 
de 1995 tiver auferido rendimentos tributáveis até o 
limite de R$ 21.458,00 (vinte e um mil, quatrocentos · 
e cinqOenta e oito reais) poderá optar pelo regime de 
tributação simplificada de que trata o art. 1 O. 

Art. 37. Fica a Secretaria da Receita Federal 
autorizada a: 

I - instituir modelo de doeumento fiscal a ser 
emitido por profissionais liberais; 

11 - celebrar, em nome da União, convênio com 
os Estados, Distrito Federal e Municípios, objetivan
do instituir cadastro único de contribuintes, em subs
tituição ao5 ·cadastros federal, estaduais e munici
pais. 

Art. 38. Os processos fiscais relativos a tributos 
e contribuições federa,is e penalidades isoladas e as 
declarações não poderão sair dos órgãos da Secre
taria da Receita Federal, salvo quando se tratar de: 

I - encaminhamento de recursos à instância 
:..superior, 

11 - restituições de autos aos órgãos de origem; 
III - encaminhamento de documentos para fins 

·--de processamento de dados. 
§ 1• Nos 'casos a que se referem os incisos I e 

11 deverá ficar cópia autenticada dos documentos es
senciais na repartição. -

§ 2• É facultado o fornecimento de cópia do 
processo ao sujeito passivo ou a seu mandatário. 

Ar!. 39. A compensação de que trata o art. 66 
da Lei n.• 8.383 (8), de 30 de dezembro de 1991, 
com a redação dada pelo art. 58 da Lei n.• 9.069 (9), 
de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetua-
da com o recolhimento de importância correspon
dente a imposto, taxa, contribuição federal ou recei
tas patrimoniais de mesma espécie e destinação 
constitucional, apurado em periodos subseqüentes. 

§ 12 (Vetado). 
§ 22 (Vetado). 
§ 32 (Vetado). 
§ 4° A partir de 1• de janeiro de 1996, a com

pensação ou restituição será acrescida de juros 
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos fe
derais, acumulada mensalmente, calculados a partir 
da data do pagamento indevido ou a maior atJ o 
mês anterior ao da compensação ou restituição e de 

1 o/o relativamente ao mês em que estiver sendo efe
tuada. 

Art. 40. A base de cálculo mensal do Imposto 
sobre a Renda das pessoas jurídicas prestadoras 'de 
serviços em geral, cuja receita bruta anual seja de 
até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), será de
terminada mediante a aplicação do percentual de 
16% sobre a receita bruta auferida mensalmente, 
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n.• 
8.981 (10) de 20 de janeiro de 1995. 

Parágrafo único. O disposto neste art. não se 
aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços 
hospitalares e de transporte, bem como às socieda
des prestadoras de serviços de profissões legalmen
te regulamentadas. 

Art. 41. Esta Lei entra: em vigor na data de'~ua 
publicação. t :. 

Art. 42. Revogam-se as disposições em contrá
rio e, especialmente, o Decreto-Lei n. •1.380(11) , de 
23 de dezembro de 1974, o art. 27 da Lei n.• 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, o art. 26 da Lei n. • 
8.218(12) , de 29 de agosto de 1991, e os arts. s• a 
20 e 23 da Lei n.• 8.981, de 20 de janeiro de 1995. 

Fernando Henrique Cardoso, Presidente da 
República - Pedro Pullen Parente. 

(B) Lag. Fed., 1991, pág. 1.019; (9) 1965, pág.1.216; (10) 1S95, 
pág. 121; (11) 1974, pág. 1.187; (12) 1991' pág. 566. 

PARECER N•673, DE 1996 

Da Comissão de Constil!Jição, Justi
ça e Cidadania, sobre Emenda de Plená
rio, apresentada. em tumo suplementar 
ao Projeto de Lei· do Senado rf 348, de 
1991 (Substitutivo) que "Dá nova redação 
ao art. ·go do Decreto-Lei nO 3, de 27 de ja
neiro de 1966, que disciplina· as relações 
jurídicas do ~I que integra o siste
ma de atividades portuárias•. 

Relator: Senador Ney Suassuna 

Vem a esta Comissão, para exame, a Emenda 
n• 1, de Plenário, apresentada, em turno suplemen
tar, pelo ilustre Senador Gerson Camata, ao Prbjeto 
de Lei do Senado n• 348 - Substitutivo -, de 1991, 
que 'Dá nova redação o art. 92 do Decreto-Lei n• 3, 
de 27 de janeiro de 1966, que disciplina as relações 
jurídicas do pessoal que integra o sistema de ativi
dades portuárias. • 

A proposição objetiva alterar a ementa e o arti
culado do projeto, sanando vício formal observado, 



94 ANAIS DO SENADO FEDERAL Dezembro I 996 

pois que o texto faz remissão a uma norma revoga- tuárias, e dá outras providências", a qual, em seu 
da durante a longa tramitação da matéria. - - art. 76, revogou, expressamente, o Decreto-Lei n• 3, 

Julgamos correta e oportuna a observação do de 27 de janeiro de 1966: 
nobre Senador e consideramos que, tecnicamente, "Art. 76. Ficam revogados, também, os 
apesar da aparente extensão da modificação, ela Decretos n•s 24.324, de 1• de junho de 
não altera absolutamente o mérito do projeto, ape- -1934, 24.447, de 22 de junho de 1934, 
nas o aperfeiçoa quanto à redação. 24.508, de 29 de junho de 1934, 24.511, de 

Pelo exposto, opinamos favoravelmente à 29 de junho de 1934, e 24.599, de 6 de ju-
aprovação da Emenda n• 1, de Plenário, ao Projeto nho de 1934; os Decretos-Leis n"s 6.46Q, de 
deLeidoSenadon°348-Substitutivo-,de1991. 2 de maio de 1944 e 8.439, de 24 de' de-

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996. zembro de 1945; as Leis n•s 1.561, de 21 de 
-lris Rezende- Presidente- Ney Suassuna, Rela- fevereiro de 1952, 2.162, de 4 de janei!V de 
tor - Francelina Pereira - Sérgio Machado - Lú- 1954, 2.191, de 5 de março de 1954, e 
cio Alcântara- Romeu Tuma- Jefferson Peres- 4.127, de 27 de agosto de 1962; os Decre-
Eicio Alvares - José Eduardo Outra - Edison Lo- tos-Leis n"s. 3, de 27 de janeiro de 1966, 5, 
bão- Ramez Tebet- Bernardo Cabral. de 4 de abril de 1966, e 83, de 26 de de-

Emenda ao Substitutivo Do Projeto de Lei do zembro de 1966; a Lei n• 5.480, de 10 de 
Senado n• 348, de 1991, cuja redação do vencido agosto de 1968; os incisos VI e VIl do art. 12 

consta do Parecer n• 209, de 1996, da Comissão Di- do Decreto-Lei n• 1.143, de 30 de dezerhbro 
retora de 1970; as Leis n"s 6.222, de 10 de julho 

EMENDA N2 1-PLEN 

1. Dê-se ao art. 1• do Substitutivo do PLS n• 
:... 348, de 1991, a seguinte redação: 

• Art. 1• É o Poder Executivo autorizado 
a subordinar a Polícia Portuária, como força 
de policiamento, ao Departamento de Polí
cia Federal. 

Parágrafo único. O quadro da Polícia 
Portuária terá seus cargos de provimento 
efetivo preenchidos de acordo com o que 
dispõe o art. 37 da Constituição Federal. • 

2. Em decorrência da alteração proposta no 
item 1 e consoante o disposto no art. 230, c, do Re
gimento Interno, dê-se à ementa do Substitutivo a 
seguinte redação: 

• Autoriza o Poder Executivo a subordi
nar a Polícia Portuária ao Departamento de 
Polícia Federal. • 

Justificação 

O Projeto de Lei do Senado n• 348, de 1991, 
de autoria do renomado ex-senador Nelson Carnei
ro, pretende alterar a redação de dispositivo do De
creto-Lei n• 3, de 27 de janeiro de 1966. 

Entretanto, após a apresentação do referido 
PLS, foi editada a Lei n• 8.630, de 25 de fevereiro de 
1993, que "Dispõe sobre o regime jurídico da explo
ração dos portos organizados e das instalações por-

de 1975, e 6.914, de 27 de maio de 1981, 
bem como as demais disposições em con
trário.• (grifo nosso) 

Exatamente com a finalidade de corrigir essa 
indevida remissão a uma norma já revogada, formu
lamos a presente emenda. As modificações sugeri
das em nada alteram o conteúdo do Substitutivo 
aprovado, mas se evidenciam indispensáveis para 
sanar o vício formal assinalado. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. 

PARECER N2 674, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre emenda, de -Plená
rio, oferecida ao Projeto de Lei da Câma
ra n• 58, de 1996 (n• 693195, na Casa de 
origem), que •oispõe sobre a jornada de 
trabalho da Médico, Médico da Saúde Pú
blica, Médico do Trabalho e Médico Vete
rinário, da Administração Pública Federal 
direta, das autarquias e das fundações 
públicas federais, e dá outras providên
cias•. 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 
É submetida ao exame desta Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania a Emenda n• 1, de 
Plenário, oferecida ao Projeto de Lei da Cãmara n• 
58, de 1996, que tem por finalidade dispor sobre a 
jornada de trabalho de Médico, Médico de Saúde 
Pública, Médico do Trabalho e Médico Veterinário, 
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da Administração Pública Federal dfreta, das autar
quias e das fundações públicas federais. 

A emenda objetiva substituir a tabela de venci
mentos, de que trata o art. 12 do projeto, por outra 
que expressa os valores vigentes. 

Efetivamente, da tabela anexa ao projeto cons
tam valores de vencimentos básicos para a jornada 
de quatro horas que, na verdade, por algum lapso, 
quando do envio da mensagem presidencial ao Con
gresso Nacional, não refletem o reajuste geral con
cedido em janeiro de 1995 ao funcionalismo público 
federal. 

Trata-se, pois, de lapso de redação em autó
grafo recebido da Câmara dos Deputados. Aliás, 
lapso este expresso na própria mensagem presiden
cial encaminhada à Câmara dos Deputados. Confir
mam tal assertiva esclarecimentos obtidos no Minis
tério da Administração Federal e Reforma do Esta
do, segundo os quais, de fato, no projeto encami
nhado ao Congresso· Nacional passou despercebida 
a não-incorporação do reajuste da referida tabela, 
determinada pela lei que concedeu reajuste geral 
aos funcionários públicos no exercício de 1995. 

Assim sendo, a emenda apresentada visa, tão
somente, a corrigir essa inadequaçãó de redação 
contida no PLC n• 58, de 1996, razão pela qual sua 
aprovação dispensa novo exame pela Câmara dos 
Deputados. 

Concluímos, pois, pela aprovação da emenda 
de redação apresentada ao Projeto de Lei da Câma
ra n• 58, de 1996. 

Sala da Comissão, 1 O de dezembro de 1996. -
Íris Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Rela
tor - Sérgio Machado - Ney Suassuna - Fernan
do Bezerra - Bernardo Cabral - Pedro Simon -
José Eduardo Outra - Jefferson Peres - Edison 
Lobão- Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Eduardo Su
plicy. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 1.237, DE 1996 

Nos termos regimentais, requeiro a tramitação 
em conjunto dos Projetas de Lei do Senado n•s 
1 04/96 e 202196, por versarem sobre a mesma ma
téria. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 199\3. -
Silva Júnior, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será publicado e posteriormente in
cluído na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, 
'c', 8, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os 
Projetas de Decreto Legislativo n•s 115 a 121, de 
1996, lidos anteriormente, tramttarão com prazo de
terminado de 45 dias, nos termos dos arts. 223, § 1• 
e 64, § 1°, da ConstiTuição, combinado com o art. 
365 do Regimento Interno, a partir de 17 de feverei
ro do próximo ano. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora
dores inscritos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma oomunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex" 
dispõe de 5 minutos para uma comunicação inadiá
vel, nos termos do art. 14 do Regimento Interno. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -8P. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do bra
dar.) - Sr. Presidente, Senador Ney Suassuna, Sr"s 
e Srs. Senadores, estou encaminhando ao Exm• Sr. 
Senador Jader Barbalho, Relator do Projeto de Lei 
de Conversão da Medida Provisória n• 1.528, que 
dispõe sobre o ITR, o seguinte ofício: 

'Encaminho a V. Ex", bem como ao Sr. 
Ministro de Assuntos Fundiários, Raul Jung
mano, proposta de emendas, uma adttiva e 
outra substttutiva, relativa ao Projeto de 
Conversão em Lei da Medida Provisória n• 
1.528, que dispõe sobre o ITR, com a res
pectiva justificativa. Conforme transmiti a V. 
Ex" na úHima semana, trata-se de uma pro
posição baseada na sugestão do eoonomis
ta francês Maurice Aliais, laureado com o 
Prêmio Nobel de Economia e trazida ao de
bate no Brasil pelo professor Paulo Nogueira 
Batista Júnior, que tem o propóstto de esti
mular os proprietários rurais a declararem 
com maior correção o valor de seus imóveis, 
simplificando significativamente o trabalho 
do governo em fiscalizar a veracidade das 
informações. 

A proposição prevê que todos os pro
prietários façam uma declaração do Valor da 
Terra Nua de seus imóveis, juntamente com 
um inventário descritivo. O Poder Público 
publicará, anualmente, a listagem dos imó
veis rurais, em cada município, com seus 
respectivos valores, resguardando-se o ano· 
nimato dos proprietários. 
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Faculta:...e ao Executivo e a peiisoas 
ou empresas adquirir qualquer propriedade 
rural mediante uma oferta de valor equiva
lente a 140% ou 150%, respectivamente, do 
valor declarado, obrigando-se o ofertante, 
no caso de pessoa física ou jurídica, a depo
sitar uma caução equivalente a 20% do va
lor ofertado. 

Poderá o proprietário optar por perma
necer com seu imóvel, ajustsndo, entretan
to, o valor declarado, o qual não poderá ser 
inferior ao valor ofertado, e pagando multa 
equivalente a 5% do novo Valor da Terra 
Nua. A lei pode prever que se chegue gra
dualmente ao valor limite de sobreoferta, 

Dests forma, centenas de milhares de 
potenciais interessados na aquisição de ter
ras, nos mais diversos lugares do País, es
tarão contribuindo para que a avaliação das 
terras esteja mais de acordo com os valores 
de mercado. 

Tendo em vists já haver se esgotado o 
prazo para apresentação de emendas e em 
função de não estsr inteiramente resolvido o 
problema de como se assegurar que não 
haja subavaliação dos imóVeis rurais é que 
estou submetendo à sua apreciação a pre
sente sugestão, que creio ser um caminho 
para a solução da questão. 

Respeitosamente, 
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy" 

Anexas estão as emendas, com a respectiva 
justificativa. 

O Relator, Senador Jader Barbalho, tem a pos
sibilidade de apresentar emendas. Portanto, a S. Ex" 
cabe examinar esta proposição. 

Lembro aos Srs. Senadores que um dos princi
pais problemas na declaração do valor da terra pelo 
proprietário é não haver a garantia de que o proprie
tário está estabelecendo o valor conforme o valor de 
mercado. 

Esse mecanismo prevê justamente uma forma 
de chegar a esse valor, pois qualquer pessoa, em
presa ou o próprio Governo pode, uma vez conheci
do o valor declarado pelo proprietário, numa relação 
anonimamente publicada em cada município, ofere
cer até 150% do valor daquela propriedade, da terra 
com as suas benfeitorias. O proprietário, então, po
derá vendê-la por 150% do valor, ou negar-se a ven
dê-la. Entretanto, deverá ajustar o valor do imóvel, 
para isso pagando ao Fisco uma multa da ordem de 
5%dovalor. 

. Pará evitar ofertas frívolas, no caso de pessoa 
física ou jurídica fazerem a oferta, exigir-se-á uma 
caução de 20% sobre o valor do imóvel. Trata-se de 
um mecanismo extremamente int.eressante, cuja 
criação tem o respaldo do professor Maurice Aliais, 
francês, laureado com o Prêmio Nobel, e que, aqui 
no Brasil, tem sido trazido para o debatE! pelo profes
sor Paulo Nogueira Batists Júnior. 

Muito obrigado. .,~\ 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Cohàe
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva. 

V. Ex" dispõe de até 20 minutos. 
A SR" BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o século es
tava terminando. Aos enciclopedistas - que com 
seus ensinamentos modHicaram o panorama político 
da encantada época das luzes - sucederam os ro
mânticos, descomprometidos com as regras e os 
modelos. 

Um período de rara beleza eclipsava-se diante 
da humanidade impotente para deter sua marcha. O 
século estava terminando. Se o anterior havia sido o 
do Iluminismo, o século XIX, com certeza, foi o sé;,
lo do heroísmo, das paixões avassaladoras, dos 
aventureiros galantes. O grande exército de Napo
leão Bonaparte regressara às suas fronteiras, venci
do e humilhado, enquanto metais ensurdecedores 
pareciam impulsionar o compositor Wagner. Só um 
decênio bastou para exterminar a mais bela floração 
lírica do Velho Mundo. Shelley, Byron, Novalis esgo
tam-se, um a um, como a luz de uma vela numa cela 
escura. 

No Brasil, do Amazonas ao Prata, os movimE!n
tos e as alterações ocorridas na Europa contagiam 
os espíritos. O grito dos inconfidentes é, finalmente, 
respondido no lpiranga e não consegue silenciar qa
ribaldi e sua Revolução Farroupilha, nem a Cabana
gem ·e muito menos a Balaiada e a Sabinada. As al
mas gêmeas de Zumbi dos Palmares chegam à li
bertação, permitindo que Nabuco, André Rebouças, 
Cruz e Souza, José do Patrocínio e Machado de As
sis assistam ao reencontro com nossas raízes afri
canas, com a Abolição da Escravidão. 

Sim, o século estsva terminando. No horizonte 
adelgaça-se o momento das incertezas que Oscar 
Wilde, premonitório, pinçou na abertura do seu De 
Profundis: 

• A dor é um momento prolongado que 
não se pode dividir em estações. A única 
coisa que podemos fazer é registrar seus 
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caprichos e escrever a crónica do seu retor
no." 

Obrigo-me a refletir a respeito da sombria sen
tença, amparando-me na lógica eliotiana expressa 
no primeiro dos Quatro Quartetos: 

'O tempo presente e o tempo passado 

Estão ambos talvez presentes no tem-
po futuro. 

E o tempo tutu ro contido no tempo passado. 
Se todo tem;::>o é eternamente presente 
Todo tempo é irredimível". 
Sr. Presidente, pertenço a uma geração resul

tante de duas grandes guerras, que assiste, perple
xa, ao massacre diutumo dos poderosos sobre os 
menos afortunados; a fome espraiar-se nos quintais 
do Terceiro Mundo; o envenenamento dos mares; a 
devastação das florestas. Onde, minha voz? O outo
no do meu século viaja rápido e nada posso para es
tancar-lhe a pressa. Resta-me o sonho e corro para 
renová-lo. 

Posso imaginar os intelectuais da época na 
sala de redação da Revista Brasileira, praticando 
novo ato de rebeldia. Afinal nas suas vidas não ha
via sido isto uma constante? Eram eles Artur Azeve
do, Guimarães Passos, Joaquim Nabuco, José do 
Patrocínio, José Veríssimci; Filinto de Almeida, Ma
chado de Assis, Medeiros e Albuquerque, Olavo Bi
lac, Pedro Rabelo e Valentim Magalhães. 

O século XIX mergulhava no crepúsculo, mas a 
aurora abria suas portas à Academia Brasileira de 
Letras, que amanhecia sua forma e vida. Parte de 
nossa mais pura intelectualidade reunia-se ali para 
consttluir-se entidade cultural, repudiando o decreto 
que a criava oficialmente, para comemorar o sétimo 
aniversário da Proclamação da República. 

Machado de Assis é aclamado para presidir o 
encontro e convida Rodrigo Octávio e Pedro Rabelo 
para Secretários. Lúcio de Mendonça recorda o de
sejo dos escritores simpáticos à idéia da instalação 
sem atrelamentos, e Inglês de Sousa apresenta um 
projeto de estatutos. As decisões são rápidas, tor
nando a rebelião irreversível. Contudo, ainda gasta
ram sete meses de cuidadosa preparação comple
mentar. A 20 de julho de 1897, acontece a sessão 
inaugural da Academia Brasileira de Letras, às 8 ho
ras da noite. 

Nascia a Academia e morria o século. E nascia 
numa ação de liberdade, pois a cultura quando ver
dadeira dispensa o monitoramente exercido pelo po
der estatal. Na sua iala inaugural, Machado de Assis 
sinaliza os objetivos: 

"Iniciada por um moço, aceita e com
pletada por moços, a Academia nasce i:om 
alma nova, e naturalmente ambiciosa". 

E continua: 

"Tal obra exige, não só a compreensão 
pública, mas ainda e principalmente a vossa 
constância. A Academia Francesa, pela qual 
se modelou, sobrevive aos acontecimentos 
de toda casta, às escolas literárias e às 
transformações civis. A vossa há de querer 
ter as mesmas feições de estabilidade e pro
gresso'. 

E agora que vejo no horizonte o final do século 
das nossas gerações, paro nas minhas reflexões so
bre os quase 100 anos da Academia Brasileira de 
Letras, que será comemorado no próximo ano, e 
questiono a ousadia e a coragem dos "tempos herói
cos". Um tempo em que não se pensava fechar as 
portas da Imprensa Nacional e Machado de Assis 
era um dos seus tipógrafos. Um tempo em qu,e o 
Colégio Pedro 11, a Biblioteca Nacional e o Supremo 
Tribunal Federal tinham, pela ordem, a José Veríssi
mo Teixeira de Melo e Rodrigo Octávio como Reitor, 
Diretor e Ministro. Tempo em que Euclides da Cu
nha dispunha dos jornais para revelar a ignomínia 
de Canudos. Tempo da ousadia sem limites, quando 
Rui Barbosa, por delegação dos confrades, recebe 
Anatole France discursando no idioma do homena
geado. Tempo das doações sem exigências, quando 
o livreiro Francisco Alves de Oliveira, sem herdeiros 
forçados, toma a Academia sua herdeira universal. 
Tempo da autocrítica e da humildade, quando Rui 
Barbosa, não freqüentando a Casa com a assiduida
de que a Casa merecia, renuncia ao título de acadê
mico. Tempo das apaixonadas e destemidas defini
ções cutturais, quando Graça Aranha pronuncia sua 
conferência 'O Espírito Moderno', em defesa do mo· 
vimEinto modernista, e rompe com a Academia. 

A permissão para as mulheres participarerr 
desse augusto ambiente foi o último grande gesto de 
afirmação da Academia, mas que só aconteceu ;; 
partir de 19n, quando Rachel de Queiroz e Lygi;; 
Fagundes Telles foram aceitas em seus quadros 
Porém, devo registrar que foi com a eleição de~os· 
sa querida Nélida Pinon à presidência da Aca~élniê 
que podemos constatar o verdadeiro avanço e o re· 
conhecimento do papel feminino na sociedade !iterá· 
ria contemporânea. A eleição de Nélida significa ver· 
dadeiramente um avanço na luta das mulheres pela 
conquista de espaços sociais, considerada por mui· 
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tos como a maior e mais importante rêVOJüÇão padti
ca desse nosso século outonal. 

Nélida Pinón, que durante os anos de regime 
militar, jovem escritora, jamais soube calar-se, le
vando sua indignação às mais diversas manifestaçõ
es públicas contra aqueles que insistiam em perpe
tuar-se à força no poder; Nélida Piiíon, de origem 
espanhola, nascida e criada no Brasil, considerada 
um dos maiores expoentes da literatura latino-ameri
cana, que soube inserir na nossa cultura uma visão 
feminina de profunda sabedoria, que soube contri
buir para com a defesa da nossa liberdade, com a 
sua audácia na invenção da vida e da linguagem, é 
merecedora de toda a nossa admiração, de todo 
nosso apoio em sua gestão frente à presidência da 
Academia Brasileira de Letras. Manifesto minha ale
gria, meu orgulho, meu contentamento e minha ex
pectativa pela sua eleição. 

Esperamos que fatos políticos e sociais rele
vantes mereçam um posicionamento da Academia 
pois muitos deles passaram sob o silêncio acadêmi
co. 

O Estado Novo e o golpe de 1964, as repetidas 
e longas estiagens nordestinas, provocando movi
mentos migratórios e o conseqüente inchaço dos 
grandes centros urbanos, gerando problemas que 
nos afligem e envergonham, não obtiveram as res
peitáveis vozes de repúdio. Decide-se retirar do cur
rículo o ensino do latim, fundamento do nosso pró
prio idioma, e a Casa das Letras não busca coibir o 
absurdo. A educação brasileira encontra-se em peri
go e a academia mergulha num mutismo inexplicá
vel. Sua própria história está passando em silêncio 
pela sociedade, talvez porque tenha se isolado, her
mética e estática, como se fosse um templo sagra
do, somente acessível aos deuses imortais. 

A Academia Francesa, espelho da nossa, teve 
um gesto de grandeza digno de ser registrado: tendo 
excluído a Moliàre, registrou sua própria indignação: 
'Nada faltou à sua glória; ele faltou à nossa'. 

Registro, pois, a eleição e posse da escritora 
Nélida Pinon na presidência da Academia Brasileira 
de Letras, primeira mulher a presidir uma academia 
de letras no mundo. 

São palavras de Nélida Piiíon, sobre a suposta 
qualidade feminina de buscar o diálogo, que levou 
ao consenso dos acadêmicos em torno do seu 
nome: 

'Não adianta pensar que mulher é 
igual ao homem. Mulher é diferente. E eu 
sou de um temperamento de concórdia, eu 

gosto de conversa. Acho que as dificulda 
des, a não ser aquelas radicais, temninais 
podem ser contornadas'. 

Não sou uma intelectual, mas como cidadã mu 
lher não poderia deixar de prestar eSta homenagem. 

O Sr. Bernardo Cabral - Pemnite-me V. Ex 
um aparte? 

A SR• BENEDITA DA SILVA- Com prazer 
nobre Senador. 

O Sr. Bernardo Cabral - Em primeiro lugar 
Senadora Benedlta da Silva, quero discordar da últi 
ma frase do discurso de V. Ex", quando diz que nãc 
é uma intelectual. Tanto o é que produz um discurse 
denso, com remissões fantásticas a Oscar Wilde 
Anatole France, traçando um perfil e um paralelo en 
tre as Academias Francesa e a Brasileira - e poucc 
importa se, aqui ou acolá, algum assessor possa lhE 
ter socorrido. A verdade é que V. Ex" faz um registre 
altamente justo e sincero, porque parte de uma luta 
dera como V. Ex". Se traçássemos um .paralelo, re 
gistrarfamos que, enquanto Nélida Piiíon é uma ven 
cedera nas Letras, V. Ex" o é na política. O registre 
de V. Ex" ao derredor de uma das mais difíceis posi
ções para uma mulher conquistar, a presidência d< 
Academia Brasileira de Letras, talvez seja, querr 
sabe, uma espécie de prenúncio para que amanhE 
possamos ter também uma mulher na Presidênci< 
do Congresso Nacional. Associo-me às palavras de 
V. Ex", pedindo-lhe que as faça chegar ao conheci· 
mente da imortal Nélida Piiíon. Parabéns. 

A SR• BENEDITA DA SILVA - Agradeço c 
aparte de V. Ex", pois, de antemão, sabia que o fa
ria. 

Esta Casa, considerada a Casa da Sabedqõa 
muitas vezes tem se calado. Mas este momenlbtlé 
extremamente importante, não apenas para mim. 
Verdadeiramente, não sou uma intelectual, pois 
aprendi, em primeiro lugar, na universidade da vída, 
apaRas depois tive a oportunidade de cursar as Fa· 
culdades de Estudos Sociais e de Serviço Social. 
Mas, independentemente de ser ou não uma intelec
tual, sendo esta a 'Casa da Sabedoria', da qual te· 
mos absoluta certeza fazerem parte tanto a intelec· 
tualidade como a representação política da socieda· 

-de brasileira - inclusive temos no Presidente da 
Casa, Senador José Samey, um representante des· 
se contexto - eu quis, nobre Senador Bernardo Ca· 
bral, juntar essas duas homenagens. Em primeiro lu· 
gar, resgatar o papel da Academia Brasileira de L,e
tras, e, num segundo momento, fazer essa homena· 
gem singela a Nélida Pinon, por sua presença mar· 
cante na Academia Brasileira de Letras. É importan· 
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te unirmos a nossa voz e a da Academia Brasileira 
de Letras às necessidades prementes deste País. 

Por isso não poderia deixar de registrar, próxi
mo ao primeiro século da Academia Brasileira de Le
tras, o fato de que, somente em 1977, uma mulher 
ocupou, pela primeira vez, uma cadeira na Acade
mia Brasileira de Letras. 

O Sr. Ney Suassuna - Permita-me V. Ex" um 
aparte? 

A SR• BENEDITA DA SILVA - Concedo um 
aparte ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senadora, ouvin
do o pronunciamento de V. Ex",. quero registrar o 
meu temor e minha alegria. Alegria por ver que uma 
brilhante mulher ocupa mais um lugar de destaque. 
São tantos os lugares de destaque que as mulheres 
têm ocupado e tamanho tem sido o crescimento das 
mulheres que aí está o meu temor,_ temor de que, 
daqui a pouco, nós, homens, sejamos ultrapassados 
pela eficiência e crescimento do sexo feminino. 

A SR• BENEDITA DA SILVA- Agradeço-lhe o 
aparte, mas não tenha" V. Ex' essa preocupação. 
Quis a natureza que nós, mulheres, pudéssemos di
vidir com os homens tudo aquilo que junto possuí
mos. E a natureza fez com que nós pudéssemos ga
rantir, juntamente com o homem, a responsabilida
de, não apenas da perpetuação da espécie, das 
transformações, mas também dos compromissos, 
das mudanças. E é isso que estamos fazendo. Ob
serve V. Ex" que disse em meu pronunciamento e 
enfatizei na reiipósfa ao aparte do Senador Bernar
do Cabral que só em 1977 chegava a primeira mu
lher à Academia Brasileira de Letras. E somente 
agora temos a primeira mulher, no mundo, a ocupar 
a presidência de uma academia. 

Somos assim, homens e mulheres: recuamos e 
avançamos assustadoramente. V. Ex" pode ter cer
teza de que cumpriremos rigidamente - eu, como 
cristã - o que a Bíblia coloca no sentido de que so
mos um; somos uma só carne e um só pensamento, 
não apenas pelo laço matrimonial, mas pelo compro
misso de seres humanos. 

O Sr. Ney Suassuna- O meu medo, Excelên
cia, é de as mulheres se tomarem extremamente efi
cientes - e digo isso porque, nas minhas instituições, 
a grande maioria é de mulheres, que dificilmente lar
gam o posto. Acredito que quando essa compara
ção, no sentido da eficiência, for feita dentro do nos
so gênero humano, verificar-sé-á que talvez esses 
postos ·fiquem perpetuados nas mãos das mulheres. 
Tomara, porque, com toda a certeza, vai ser muito 
mais agradável. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me permite urr 
aparte? 

A SR1 BENEDITA DA SILVA -Ouço V. Ex' 
com prazer. 

O Sr. Pedro Simon - Perdoe-me, querido Se
nador do meu Partido, mas não é uma questão de 
ser agradável ou não. É uma realidade. Na verdade, 
quando V. Ex", Senadora Benedita da Silva, e a; 
mulheres daqui e as da Câmara dos Deputados ini· 
ciaram, nesta Legislatura, um movimento no sentidc 
da valoração da mulher - um percentual maior de 
mulheres nas nominatas e candidatos - parecia que 
era um movimento a mais. Mas hoje vemos que 
esse importante, sério e correto movimento aos pou
cos vem ganhando campo. Ou seja, as mulhere; 
vêm ocupando suas posições. Na verdade, isso veic 
de uma maneira muito mais rápida do que imagina· 
mos. V. Ex" tem toda razão de estar na tribuna. Nãc 
há dúvida •. Há pouco tempo quem falava de urrn; 
mulher ocupar uma Cadeira na Academia Brasileir. 
de Letras? E até o mês passado quem falava que~nc 
meio de todos aqueles homens sairia como flresi· 
dente uma mulher? Pois bem, a escritora Nélida Pi· 
iion foi eleita. V. Ex" está fazendo um apelo muitc 
importante. S. Ex' tem nas mãos a possibilidade de 
avançar. É claro que a Academia Brasileira de Le
tras é importante, é respeitável, mas ela deve avan
çar. Além de reunir os intelectuais, os imortais, de 
tomar o chá das cinco, além de tudo o mais, terr 
condições de abrir uma discussão em cima de te· 
mas que podem dizer respeito à cultura, mas tam
bém que interessam à sociedade, em geral. Po1 
exemplo, o debate de que a cultura não é um privilé
gio de uma elite, mas que todo ser humano, que é 
social, tem condições de ter cultura, e o direito õ 

isso. Essa é uma grande tese, que a primeira mulhe1 
eleita para a Presidência da Academia tem condiçõ
es de levar adiante. V. Ex" tem toda razão em senti1 
eufoFia, porque este é um momento de grande eufo· 
ria, significando que está havendo uma transforma
ção. Vivemos uma época ridícula e estúpida. Se me
tade do mundo é constituída de homens e a outrc 
metade de mulheres, por que as grandes obras, a! 

grandes pinturas, as grandes músicas, praticamente, 
são feitas por homens? Porque não se deu chance 
às mulheres. Ou será que alguém, ridiculamente, 
imagina que seja porque os homens têm condiçõe; 
e as mulheres não? É porque elas não tiveram chan· 
ce - uma sociedade machista, organizada de uma 
forma ridícula, impediu que a tivessem. É verdade 
que há um aspecto - V. Ex" há de concordar- que 
merece ser discutido, ou seja, a presença do filho, 
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da família. A mulher realiza-se por um lado; embora 
não tenha tido um papel social de destaque, não te
nha tido ou tenha perdido chances enormes de se 
realizar profissionalmente, ela sempre se realizou 
como mãe. Se a familia existiu, cresceu e se desen
volveu, foi porque ela carregou o fardo da manuten
ção dos filhos, com o carinho, o afeto, o amor e a 
seiva necessária para que aquele ente prosperasse. 
Porém, no mundo moderno, nesta realidade, a mu
lher chegou à conclusão de que tem condições de 
desenvolver uma dupla tarefa. Durante muito tempo, 
nobre Senadora, quem desenvolveu essa dupla ta
refa foram as mulheres simples. Sou da cidade de 
Caxias do Sul; quando os imigrantes italianos lá che
garam, foi feita uma reforma agrária na região, em 
que se deu 25 hectares de terra - no meio do mato, 
sem absolutamente nada, há 150 anos - para as fa
mílias. Eles lutaram e trabalharam. Ali, a mulher já ti
nha dupla jornada de trabalho: fazia a comida, ali
mentava os filhos, cuidava deles e da casa e tam
bém ia com o marido trabalhar, lá no meio da mata, 
plantando, colhendo, numa tarefa igual à do marido. 
Quando esse, nos finais de semana, ia jogar bocha, 
ia às festas, ia se divertir, ela fazia os serviços per
manentes da casa. Ainda hoje, quantas mulheres, 
que são operárias, trabalham para manter o lar junto 
com o marido e também fazem os trabalhos domés
ticos! Se ela pode fazer isso, por que não pode tam
bém ser intelectual, médica, empresária, artista, 
avançando em seu papel na sociedade? Isso ela 
está fazendo agora. Se V. Ex" observar qualquer 
universidade, irá veriticar que o número de mulheres 
que nela ingressam é quase o dobro do número de 
homens. lsso-acont~--e nas üniveiSidades e em Oü· 
tras áreas. Recentemente, no último concurso reali
zado no Rio Grande do Sul, foram aprovados sete 
candidatos para o cargo de Procurador- sete mulhe
res. Não falo somente palavras bonitas, para dizer 
que a mulher tem mais ternura, mais afeto, mais 
sensibilidade - o que é verdade; o mais importante é 
que a outra metade do mundo que ainda não tinha 
tido chances agora vai ter. Além disso, a mulher tem 
mais sensibilidade, competência e condições para 
decidir. Também possui mais espírito de abnegação 
- é só observarmos os presídios, os índices de vio
lência, para constatar que é infinitamente maior o 
número de homens que cometem crimes do que o 
de mulhres. V. Ex" tem toàa a razão. Viva a Sr' Néli
da! Que ela represente o novo alvorecer da socieda
de brasileira. Meus cumprimentos a V. Ex". 

A SR1 BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. Ex", que dispensa qualquer comentário. 

Parabéns· a Nélida Piiíonl Esperamos que .em 
sua gestão, a Academja centenária não se resuma à 
saudade e ao silêncio. Que não seja apenas o solitá
rio busto do negro Machado de Assis. Mais, muito 
mais. Será que pelas mãos suaves de Nélida Pifion 
retomará a rebeldia e reg!essará às origens, ag11ra 
que o século vai acabar? E o que espero. · 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Benedita1da 
Silva, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Jefferson Péres. 

Durante o discurso qa Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeita 
da presidência, que é oéupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, suplente de secretário. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presid(mcia, que 
é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3~.5ecretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores; não foram 
poucas as vezes em que, ao longo deste ano, vim a 
esta tribuna para discutir um tema absolutamente 
fundamental para o Brasil - a educação. No momen
to em que encerramos nossos trabalhos legislativos, 
julgo oportuno voltar ao assunto, na tentativa de pro
ceder a uma espécie de balanço do que foi possível 
fazer, -dos eviiiiti.iafs êxitos e-insuCe5sOS,-dasidéiaS 
ou propostas que ainda não se materializaram. 

Tenho, para mim, que o quadro da educação 
brasileira, sobretudo aquele que envolve diretamen
te o Poder Público, se não é tranqüilizador, pelo me
nos .!.lltrapassou o campo da tragédia. Se muitos de 
seus resultados são ainda inaceitáveis - como o índi
ce de repetência, os indignos salários dos professo
res, a frágil formação dos profissionais do magisté
rio, por exemplo -, há que convir que avanços signifi
cativos foram obtidos. 

Em primeiro lugar, pode nosso País se orgu
lhar, nos dias de hoje, de garantir matricula a cerca de 
95% das crianças em idade escolar. Se ainda não é o 
ideal, e isso somente será possível quando af girmos 
a cobertura total das crianças com sete anos de idade, 
estamos próximos da conquista e, com os números 
que ostentamos atualmente, chegamos a um patamar 
aceitáve, em termos internacionais. 
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Duas questões, no entanto, se colocam de 
imediato, e sua resolução irá exigir vontade política, 
firmeza. de decisão e imprescindível parceria entre a 
sociedade e os Poderes constituídos. Refiro-me à 
urgente necessidade de ampliação da educação in
fantil - antigamente chamada de pré-escola - e à im
periosa mudança dos padrões de educação básica, 
especialmente do ensino fundamental, composto de 
oito séries. 

No primeiro caso, Sr. Presidente, pode-se di
zer, com o apoio da experiência acumulada por vá
rios países e por inúmeros estudos produzidos por 
especiafistas de renome internacional, que a educa
ção infantil não pode mais ser vista como 'excesso 
de cuidados' ou 'exagero de pais abonados'. Na 
realidade, ao receber cuidados de uma escola pre
parada para trabalhar com essa faixa etária, a crian
ça não apenas desenvolve hábitos de socialização 
como efetivamente se prepara para a alfabetização. 
Assim, ao lado das práticas lúdicas tão necessárias 
ao crescimento saudável, a criança também é leva
da a conhecer os rudimentos da língua e a ter os pri
meiros contatos com as operações matemáticas bá
sicas. 

O óbvio resultado desse trabalho será conferi
do já nas primeiras series do ensino fundamental. 
Dadas as pré..:ondições, o aluno contará com muito 
mais facilidade para assimilar os novos conteúdos, 
necessariamente mais complexos, e, desse modo, 
inverter radicalmente os índices de repetência que 
hoje nos envergonham. 

O segundo ponto - a perfonnance da educa
ção básica- é, muito provavelmente, a mais crítica 
questão a envolver nosso sistema educacional. Su
perada a barreira do acesso à escola -repito, nosso 
problema deixou de ser arquitetônico, não é mais al
guma coisa a ser resolvida com tijolos e cimento, a 
despeito de tantos interesses que, neste caso, são 
contrariados -, o enomne desafio que temos pela 
frente é a qualidade do ensino. Para vencê~o. há 
que se ter clareza quanto aos alvos a serem atingi
dos, um eficiente e contínuo sistema de avaliação, 
recursos em quantidade e adequadamente aplica
dos, real profissionalização do magistério e, tão ou 
mais importante, o efetivo comprometimento da co
munidade com sua escola 

O que foi ou está sendo feito nesse campo? 
Por urna questão de justiça, deve-se lembrar do tra
balho que o Ministério da Educação e do Desporto 
começou a desenvolver no Governo de Itamar Fran
co, quando da gestão do Ministro Murilo Hingel. Ao 
assumir integralmente o Projeto 'Educação para To-

dos', coordenado por órgãos e agências das Nações 
Unidas e envolvendo os dez países mais populosos 
e com maiores taxas de analfabetismo em todo o 
mundo, Hingel desencadeou o Plano Decana! de 
Educação para Todos. Em um espaço de cerca de 
dois anos, União, Estados e Municípios, comunidade 
escolar, organizações não-governamentais se mobi
lizaram de maneira a permitirque, ao fim de um tra· 
balhoso e democrático processo, as propostas apro
vadas pudessem ser materializadas. 

Foi o que ocorreu entre os últimos dias de se
tembro e o início de outubro de 1994. Reunidos em 
Brasma, delegados vindos de todas as partes do 
País deram vida à Conferência Nacional de Educa
ção para Todos, em cuja sessão de encerramento 
foi aprovado o texto consolidado que serviria de dire
triz para o Plano Decenal. Pouco tempo depois, em 
cerimônia no Palácio do Planalto, contando COf11 a 
presença do então Presidente Itamar Franco, era as
sinado um acordo nacional pelos representantes das 
três esferas governamentais e da sociedade. Assim, 
com a chancela da União, via Ministério da Educa
ção e do Desporto, do COnselho dos Secretários Es· 
taduais de Educação, dos Conselhos Estaduais de 
Educação, CONSED, da União Nacional dos,Diri
gentes Municipais de Educação, a UNDIME, e da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Edu
cação, CNTE, era divulgado um documento voltado 
para o fortalecimento da educação básica e valoriza
ção do magistério, inclusive fixando cronograma 
para a implantação do piso salarial dos professores. 

Iniciada a administração de Fernando Henri
que, algo de muito positivo aconteceu. Para um País 
acostumado à descontinuidade administrativa, em 
que cada novo governo tem pretensão de reinventar 
a roda, na presunção que a história se inicia com 
ele, as metas propostas pelo novo titular do MEC, 
Paulo Renato de Souza, não conflitavam com o que 
esta"ª sendo posto em prática Assim, mesmo que 
nem sempre se explicitasse isso, foram mantidas 
determinadas políticas na área educacional, algu
mas das quais positivamente ampliadas e aprofun
dadas. 

Foi assim que o programa de descentralização 
da merenda escolar continuou sua marcha, indo 
além: o dinheiro que já estava chegando ao municí
pio acabou por ser entregue à própria escola. Foi as
sim com os recursos do Fundo Nacional do Desen
volvimento da Educação (FNDE), descentralizados a 
partir de critérios bem definidos e, principalmente, 
com a política que privilegia a educação básica 
Apesar de discordar de alguns aspectos presentes 
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no Plano Decenal, o aluai Governo assumiu integral
mente a causa, culminando com a proposta de 
emenda constitucional, felizmente aprovada, que 
insmuiu o Fundo de Valorização do Magistério e a 
alteração das cotas e dos mecanismos de distribui
ção do salário-educação. 

A criteriosa análise dos livros didáticos a serem 
adquiridos e distribuídos pela Fundação de Assistên
cia ao Estudante, a FAE, às escolas públicas de en
sino fundamental, assim como a preocupação de 
fazê-los chegar às mãos dos alunos em tempo hábil, 
são atitudes tomadas pelo MEC e que contribuem, 
sem dúvida alguma, para a melhoria do desempe
nho escolar. 

Outro ponto a ser destacado, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, diz respeito à tramitação da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 
tão discutida e aguardada. Com projeto inicial apre
sentado à Cãmara dos Deputados no já distante ano 
de 1988, o Senado Federal finalmente conseguiu se 
pronunciar e, aprovando o Relatório do Senador 
Darcy Ribeiro, pôde encaminhar a matéria para nova 
manifestação da Câmara. Não se trata, aqui, de te
cer comentários sobre as atterações promovidas por 
esta Casa ao projeto que recebeu há dois anos. O 
importante é que o assunto está presente a ser re
solvido, concluindo um penoso processo que se ar
rasta há tanto tempo. 

Embora saibamos todos que uma lei, por me
lhor que seja, não tem o poder mágico de resolver 
os graves problemas da educação, também temos 
consciência de que um instrumento legal adequado 
desempenha importante papel no estabelecimento 
dos rumos corretos para o sistema educacional. É 
por isso que esperamos a aprovação do projeto, que 
poderá acontecer amanhã em exame na Câmara 
dos Deputados, com o sentimento de que a nova lei 
possa realmente fixar diretrizes e bases de uma 
educação atenta ao seu tempo e em condições de 
responder satisfatoriamente às necessidades do 
conjunto da sociedade. 

Concluindo o quadro da educação básica, te
mos o ainda chamado "segundo grau". Eis um setor 
de crescente importância na atualidade, cujos deplo
ráveis resultados exigem rápida e eficiente interven
ção governamental. Em primeiro lugar, porque aten
de a um número absurdamente reduzido de adoles
centes e jovens brasileiros. Estatísticas recentes nos 
informam que menos de 40% da clientela potencial 
são absolvidos por esse nível de ensino. Ora, numa 
época de economia profundamente internacionaliza
da, em que a competição extremada requer altas ta-

xas de produtividade, como forma de o Pafs não ser 
tragado pela concorrência, o mínimo que se espera 
é que a mão-de-obra seja qualüicada, num contínuo 
e permanente processo educativo. 

Nesse sentido, é fundamental que toda a edu
cação básica - claramente entendida como ensino 
fundamental e ensino médio - seja oferecida a todos, 
com qualidade e sem exclusão. A média de quatro 
anos e meio de escolaridade do trabalhador brasilei
ro é ridícula, sob o ponto de vista económico, e ina
ceitável, sob o prisma. ético-político da cidadania 
Além disso, há que se ressaltar o péssimo desempe
nho daqueles que conseguiram entrar e cursar o n!
velmédio. 

Os resultados da mais recente avaliação nacio
nal, divulgados há bem pouco tempo, mostram niti
damente o quanto precisa ser mudado no ensino 
médio. A pesquisa serviu, ainda, para desmistificar a 
tese, segundo a qual a educação oferecida pelas 
instituições privadas estariam muito à frente daquela 
oferecida pela rede pública. Ao contrário, o que os 
números mostraram foi uma total equivalência das 
particulares com as estaduais e as municipais ~. 
atenção, todas elas bem abaixo da rede federal - es
colas técnicas, agrotécnicas e colégios de aplicação 
mantidos por universidades. Aliás, o desempenho 
positivo da Rede Nacional de Educação Tecnológica 
aponta para os cuidados que devem ter aqueles que 
sugerem sua drástica transformação. 

O ensino superior esteve na berlinda, talvez 
pela necessária ênfase que se conferiu ao ensino 
fundamental. Dois temas estiveram na Ordem do 
Dia, ao longo do ano: a configuração de uma autên
tica autonomia universitária e a aplicação, pela pri
meira vez, do Exame Nacional de Cursos. Em arn
bos os casos, apesar de serem atitudes meritórias, 
parece ter fattado uma dose de habilidade política na 
apresentação e na discussão das propostas. Talvez 
tenha deixado de existir, por parte de quem abriu a 
discussão, a sempre bem-vinda humildade de se co
locar na posição de interlocutor, aberto ao que o ou
tro lado tenha a dizer, ainda que dele discorde. As
sim, as universidades federais puseram-se na defen
siva quanto ao projeto de autonomia e ajudaram a 
questionar a validade do chamado "provão". 

O Ministério da Educação está promovendo, 
nesta semana, aqui, em Brasília, um amplo seminá
rio para fazer toda essa avaliação das políticas que 
já conseguiu implementar e das propostas que tem 
para o ensino fundamental e o ensino de segundo 

· grau, técnico e de nível superior no Brasil. O Ministro 
Paulo Renato está pessoalmente coordenando es-
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ses trabalhos e recebendo sugestões de toda a co
munidade educacional do País. 

Não sei se por falha de comunicação ou por 
morosidade mesmo o próprio Conselho Nacional de 
Educação parece não ter tido a agilidade que dele 
se esperava em relação ao estabelecimento de nor
mas e condições para a autorização de funciona
mento e para o reconhecimento de cursos supe
riores, assim como para a criação ou transformação 
de universidades. Aí está um setor que precisa se 
expandir, onde o Poder Público não tem mais como 
investir, mas no qual não pode abrir mão de sua pre
sença supervisora, até mesmo como garantia de 
qualidade do ensino. 

O Ministro Paulo Renato está propondo agora 
que as instituições privadas de ensino superior publi
quem seus balanços, o resultado financeiro da sua 
atividade e sugere que 60% do que a universidade 
particular ou as instituições de ensjno superior parti
culares arrecadem seja convertido também em fun
do para remuneração dos professores. 

Ao finalizar, Sr. Presidente, reitero minha opi
nião de que o panorama da educação brasileira está 
sendo transformado. Seja porque a sociedade está 
mais consciente de seus direitos e luta por vê-los 
garantidos, seja porque o próprio mercado requer 
produtores e consumidores mais qualificados, seja 
porque o Estado brasileiro, com o Presidente Fer
nando Henrique à frente e o Ministro Paulo Renato, 
está redescobrindo suas funções singulares e es
senciais, o certo é que estão deixando para trás o 
descompromisso, o descaso para com a educação. 

O Sr. Mauro Miranda · V. Ex" permite-me um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sena
dor Mauro Miranda. 

O Sr. Mauro Miranda - Senador Lúcio Alcárrta
ra, quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e 
integrar-me dentro dele. Embora não pertença ao 
Partido do Ministro Paulo Renato, reconheço nele 
um dos melhores Ministros do Governo do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, que tem tido a cora
gem de assumir determinadas responsabilidades 
que nenhum outro Ministro da Educação fez até 
hoje, de descentralizar a questão da merenda esco
lar, de instituir o voto e o provão, que gerou tanta po
lémica, mas que sacudiu toda a universidade brasi
leira. De um modo geral, houve os que discordaram 
e os que foram a favor, mas o provão foi um marco 
histórico na educação universitária brasileira. Agora, 
também introduz essa medida de requisitar nos 
meios dos profissionais liberais para que se adap-

tem rapidamente para fazer quase que um mutirãc 
de um professorado mais preparado. Congratulo-mE 
com V. Ex" por esse pronunciamento e com o Presi 
dente Fernando Henrique Cardoso por ter escolhidc 
um excelente Ministro para a área de educação 
neste momento, que marca decisivamente uma nov; 
época na educação brasileira .. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - V. Ex" tem ra 
zãô, Senador Mauro Miranda, porque o Ministre 
Paulo Renato, naturalmente dentro da orientaçãc 
geral do Governo, traçada pelo Presidente Femandc 
Henrique, vem introduzindo modHicações substan 
ciais em relação à politica de educação no Brasil. E 
V. Ex" referiu-se a várias delas, como a descentrali· 
zação da distribuição da merenda escolar, a dotaçãc 
das escolas com equipamentos de vídeo e de ante· 
nas parabólicas para captação de cursos de ensine 
a distãncia, de adestramento dos professores, a pro· 
posição de reforma da Constituição e por meio de 
projetes de lei que o Senado, assim como a Câmarc 
dos Deputados, aprovaram. Tudo configura um pa· 
norama novo da educação e espero que essas pro· 
vidências, implantadas o mais rapidamente possível, 
aliadas agora - acredito que o Ministro está corr 
esse desafio nas mãos para o ano de 1997 - a mu· 
danças no ensino superior, que são da maior impor· 
tãncia. 

Nós todos, aqui, durante este ano, viemos à !ri· 
buna para reclamar do problema dos hospitais uni· 
versitários, da questão dos salários dos professores 
de ensino superior, do desaparelhamento das uni· 
versidades brasileiras - eu mesmo tenho colocado 
isto como desafio para ·o Ministro - e, certamente, 
precisamos encarar essa queStão do ensino superior 
no Brasil, porque sem uma elite capacitada do ponto 
de vista científico e tecnológico, também será impos
sível romper essa barreira do subdesenvolvimento e 
da pobreza. 

-Por fim, conseguimos, como dizia, fazer da 
educação um tema importante na agenda nacional: 
no Partamento, na imprensa, no sindicato, em todo o 
lugar, a educação tem sido colocada como objeto de 
debate. Isso é muito bom. É sinal de que estamos 
em um caminho para a construção de um Paí(~reo
cupado em superar as suas deficiências estn:rturais 
e fazer dos seus habitantes autêrrticos cidadãos. 

A educação deixou de ser a prioridade retórica 
para ser uma prioridade real do Governo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. (Pausa) 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 
Campos, por permuta com o nobre Senador Jeffer
son Péres. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do 
Senado Federal, na tarde de hoje, a fim de esclare
cer determinados comentários feitos durante os últi
mos dias, ligando meu nome à autoria do pedido de 
criação de uma comissão parlamentar de inquérito 
para investigar supostas irregularidades na Comis
são Mista do Orçamento de 1996, que analisa a 
Peça Orçamentária de 1997. 

Órgãos da imprensa nacional comentaram que 
seria o Senador Júlio Campos o responsável pela 
criação de uma CPI visando analisar essas supostas 
irregularidades do Orçamento, com objetivo mera
mente político, a fim de atingir o Relator-Geral, o Se
nador matogrossense e meu adversário político do 
PMDB, Dr. Carlos Gomes Bezerra. 

Lamentavelmente, essa informação divulgada 
por vários veículos da comunicação social deste 
País faz-me vir a esta tribuna para esclarecer os fa
tos. Não é verdadeira ou tem qualquer fundamento 
essa notícia de que fui eu o autor do pedido de cria
ção dessa CPI. Pelo contrário, fui procurado pelo 
Deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, 
que veio a este plenário, numa segunda-feira bas
tante vazia, pedir apoiamento para a criação de uma 
CP I que visava analisar supostas irregularidades e o 
possível envolvimento do Deputado Pedrinho Abrão, 
do PTB de Goiás, em extorsão e propina junto a um 
determinado representante empresarial. 

Naquela segunda-feira em que o Deputado 
Miro Teixeira aqui esteve, dei o apoiamento, assim 
como outros Srs. e Sr"s Senadores também o fize
ram. Não era um projeto ou uma solicitação do Se
nador Júlio Campos, fui apenas um dos signatários, 
ao lado de vários outros políticos. 

Além do mais, naquele dia não se cogitava o 
envolvimento do Senador Carlos Bezerra. 

Apenas no dia seguinte, a Comissão Especial, 
nomeada pelo Deputado Luís Eduardo Magalhães, 
Presidente da Câmara dos Deputados, para analisar 
o envolvimento do Deputado Pedrinho Abrão numa 
suposta extorsão, incluiu, dentre os seus subitens, a 
notícia de que poderia está envolvido o Relator-Ge
ral do Orçamento, Senador Carlos Bezerra. Assim, 
criou-se toda a confusão, envolvendo o meu nome e 
a alegação de interesse político-partidário. 

Não, Srs. Senadores, não fui eu. Fiquei profun
damente triste porque todos os jornais noticiaram 

que o Líder do Governo, o meu preclaro e eminent 
companheiro, Senador Elcío Alvares, fez declaraçê 
es de que o Senador Júlio Campos havia colhido es 
sas assinaturas por uma questão de disputa pesso< 
com o Relator do Orçamento, visando até mesmo a 
eleições de 1998. 

Lamento profundamente, porque isso não ' 
verdade. Inclusive, o Senador Elcio Alvares, há pou 
cos momentos, esclareceu-me que não partiu dei' 
essa afirmação divulgada pela imprensa. 

O Sr. Elcio Alvares - Permite V. Ex- um apar 
te? 

O SR. JÚUO CAMPOS - Com muita honra 
Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- Considero muito oportu 
no o seu pronunciamento, porque, inde 
pendentemente da minha posição - de que V. Ex" jl 
tem conhecimento, e quero fazê-lá pública -, em ne 
nhum momento, ao me dirigir aos sete colegas, tiV4 

a oportunidade de mencionar o seu nome .. AperlaiJ 
ponderei, não como Líder do Governo - faÇO questâc 
de ressaltar -, mas como Senador, dentro de un 
contexto de trabalho parlamentar, que já alcanço rn 
um determinado tempo, que uma CPJ de Orçament< 

· ·seria profundamente inoonveniente, mesmo porquE 
os fatos já estavam muito detalhados e já estavan 
sendo objeto de uma investigação a nível da Câma 
ra dos Deputados. E se V. Ex" me permitir, Senado 
Júlio Campos, também é citado o nome do Senado 
José Samey, com o mesmo argumento. Posso dize 
a V. Ex", tive dois ou três contatos com o Senado• 
José Samey sobre o documento que entreguei' ~ 
Mesa e, em nenhum momento, o f>residente destE 
Casa fez qualquer ilação sobre a inÍciativa de V. EJr 
e o Senador Carlos Bezerra. Obviamente - e aí a ím 

· prensa pode fazer a ilação que bem entender, pode 
inclusive especular -, pelo fato de V. Ex" ser Sena· 
dor do mesmo Estado que o Relator; senador Car· 
los Bezerra, houve esse nexo. Ainda mais que V. 
Ex" - e quero prestar-lhe esta homenagem -, que 
tem inegável prestigio nesta Casa, foi capaz de con· 
seguir o número de assinaturas que permitiu com· 
pletar o quorum, de 27 assinaturas de Senadores. 
Se não fosse o Senador Júlio Campos, sem deméri· 
to dos demais, dificilmente o quorum talvez f~ 
alcançado. E, na ocasião, oontei com o apoio do S~ 
naâor Francisoo Escórcio, mas com a visão de con
tornar um problema que parecia, à primeira vista, a!~ 
certo ponto, indesejável, que era a constituição da 
CPI do Orçamento e com desdobramentos. Ela não 
seria uma CPI da Câmara, seria uma CPI Mista. V. 
Ex", que tem longa tradição de trabalho parlamentar 
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nesta Casa, tem bem presente o que foram os deba
tes, as conseqüências e todo o drama e agonia que 
vivemos com a CPI do Orçamento da legislatura 
passada, do primeiro quatriênio do nosso mandato. 
Quero dizer publicamente que V. Ex" continua mere
cendo toda a consideração. Eu jamais, para susten
tar uma posição, de cunho eminentemente pessoal, 
ouvindo os meus colegas, seria capaz de usar um 
argumento dessa ordem. Até entendo e justifico: al
guns órgãos de imprensa, evidentemente, por V. Ex" 

• ter sido um dos principais líderes quando foram re
colhidas as assinaturas, fizeram urna associação na
tural. Mas, hoje, o discurso de V. Ex" certamente vai 
recompor a trilha do seu objetivo.-Eu ficaria muito fe
liz - e apelo a V. Ex", porque conheço a sua forma
ção - se V. Ex" me acompanhasse, o Senador Fran
cisco Escórcia e tantos outros no exame da conve
niência ou não dessa CPI do Orçamento. Tenho cer
teza de que V. Ex" fez isso imbuídç do melhor pro
pósito; mas, na verdade, a conseqüência seria alta· 
mente danosa para nós, não só no desdobramento 
dos trabalhos postos, principalmente da çonvocação 
extraordinária, mas também por ser um fato que per· 
turba a mecânica parlamentar da nossa Casa. Com 
as minhas homenagens reiteradas a V. Ex" e com a 
minha demonstração de apreço, admiração e amiza
de constantes, quero dizer a V. Ex" que realmente 
trabalhei nesse sentido; que fui apoiado pelo Sena
dor Francisco Escórcio e que o Senador José Sar
ney, em momento algum, nos cantatas que tive com 
S. Ex", usou o argumento de que era uma Comissão 
inspirada por Júlio Campos em razão de posições 
politicas diferentes das do Senador Carlos Bezerra 
no Estado de Mato Grosso. Falo isto publicamente, 
coma é do meu feitio, para que V. Ex" saiba que 
nem eu e nem o Senador José Samey usamos esse 
argumento. Nas minhas declarações quase que diá
rias para a imprensa, lodos me conhecem, realmen
te falei sobre o assunto: disse que a Comissão era 
indesejável e que iria envidar todos os esforços, jun
tamente com os meus colegas, para que a CPI do 
Orçamento não contasse com o apoio do Senado 
Federal. É o esciarecimento que faço, da maneira 
mais aberta, franca e pública possível. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Muito obrigado. In
corporo, com muita honra, o seu aparte e esclareci
mento ao meu discurso. 

Quero dizer ao eminente Presidente José Sar
ney, de quem tenho a honra de ser um dos Vice
Presidentes nesta Casa, na sua gestão, que acredito 
que S. Ex" realmente não declarou isso para a im
prensa, porque seria uma ofensa para mim, para um 

cidadão que sempre o prestigiou e deu-lhe todo o 
apoio possível; seria uma ofensa para mim uma figu
ra como a do Senador José Samey dizer que eu es
tava assinando uma CPI para atingir um desafeto 
político meu, do Estado de Mato Grosso: o Senador 
Carlos Bezerra. 

Isso não é verdade, porque no dia em que as
sinei o requerimento de criação da CPI não estava 
sequer o nome do Senador Bezerra envolvido em 
coisa alguma, falava-se apenas em Pedrinho Abrão • 
Dois dias depois, não estando mais eu· neste Sena
do, porque fui para Mato Grosso participar da come
moração dos meus 50 anos de nascimento, é que os 
jornais nacionais começaram a dizer que a Comis
são Especial da Câmara tinha levantado dúvidas e 
queria aprofundar as investigações para ver se esta
va envolvido ou não o Senador Carlos Bezerra no 
problema do Orçamento de 1997. 

' ' ~ .... '~ 

Eu não gostaria jamais de vir a esta Casa p~fk 
dizer que estava fazendo aqui a política de Mato 
Grosso. Não costumamos trazer as nossas brigas 
provincianas para o plenário do Congresso Nacional. 
Isso não é:típico do polftico mato-grossense. Somos 
adversários, sim, do Senador Bezerra. Disputei com 
S. Ex"-a-.aleição para Senador, em 1990, e ganhei: 
tive 371 mil votos e S. Ex", 106 mil. Ele foi um adver
sário até certo ponto fácil naquela eleição. Em 1994, 
S. Ex" veio para o Senado com um certo apoio nos
so, com certa simpatia, ocasião em que consegui
mos eleger o Senador Jonas Pinheiro e, para a outra 
vaga, ajudamos a viabilizar a eleição do Senador 
Carlos Bezerra. 

' 
Possivelmente, vou disputar com S. Ex" a elei-

ção para Governador, e vou ganhar, inde
pendentemente de envolvê-lo ou não em qualquer 
CPI. Está em minhas mãos pesquisa feita pelo Insti
tuto Vox Populi, há uma semana, antes de qualquer 
envolvimento do Senador Bezerra em possível irre
gularidade - algo em qu~ não acredito, queira Deus, 
praza aos céus que não haja envolvimento de ne
nhum político brasileiro, e muito menos do Senado 
Federal, em corrupção' do Orçamento -, que diz o 
seguinte: Se a eleição para governador fosse hoje, 
na pesquisa espontânea, Júlio Campos teria certa 
de 4!!%; Dante de Oliveira, 16%, e Carlos Bezerra, 
14%. Se se retirasse Dante de Oliveira, por não hp.
ver a reeleição, ficando apenas, frente a frente, um 
contra um, Júlio Campos e Carlos Bezerra, eu teria, 
hoje, 54% da opinião pública mato-grossense a meu 
favor, e Bezerra, apenas 23%. Portanto, não há por 
que temer esse adversário. 
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Já disputamos várias eleições e sempre ganhei 
do Bezerra. Não será em 1998 que irei perder, ainda 
mais com o Governo ruim e incompetente que tem o 
meu Estado, sob a administração do Dr. Dante Mar
tins de Oliveira, que é o aliado político maior do Dr. 
Carlos Gomes Bezerra. 

Portanto, não vamos confundir política mato
grossense com política nacional. Todàvia, mesmo 
que o Presidente José Samey queira ou não, pois o 
seu filho, o Deputado Samey, é o Presidente da Co
missão Mista de Orçamento, barrar uma investiga
ção sobre determinados fatos que possam ter ocorri
do na Comissão de Orçamento, S. Ex" não conse
guirá. 

Quando foi votada a emenda das eleições dire
tas, o então Presidente do PDS, Senador José Sar
ney, aconselhou-nos a ficar contra as diretas e exi
giu o nosso voto. Ficamos contra as diretas, marca
dos profur.damente como favoráveis ao regime mili
tar, à ditadura. E o seu filho, Samey Filho, votou a 
favor das diretas e ficou como herói. 

Agora - pasmem, Srs. Senadores! -, um dos 
primeiros signatários da CPI na Câmara foi justa
mente o Deputado Samey Filho. Ora, isso é sinal de 
que não tem nada em assinar; ninguém assinou por 
mal. Tanto é que o próprio Senador Francisco Es
córcio, aqui presente, assinou o requerimento de 
criação da CPI. Duvido que se S. Ex", homem de 
respeito às tradições maranhenses, soubesse que 
havia interesse político maior, iria apor a sua assina
tura em algo semelhante. Nem eu assinaria se sou
besse que poderia haver algum envolvimento políti
co ou atingir a honra de companheiro nosso. 

Fico triste, porque todos os jamais me aponta
ram como o grande vilão, como o autor da CPI, 
quando, na realidade, ela surgiu da cabeça e das 
mãos do Deputado Miro Teixeira. Se houver neces
sidade de qualquer investigação, que seja por outro 
caminho, não através de uma CPI, que poderá muito 
bem enveredar por rumos desconhecidos na política 
brasileira. 

O Sr. Francisco Escórcio - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JÚUO CAMPOS - Ouço com prazer V. 
Ex". 

O Sr. Francisco Escóncio - Muito obrigado, 
Senador Júlio Campos. Por uma questão de justiça 
eu não poderia deixar de falar a V. Ex" e a este Ple
nário a respeito do Presidente José Samey. Quando 
V. Ex" se dirige ao Presidente José Samey da forma 
que o faz, devo relatar a V. Ex" que S. Ex" nunca se 
aproximou de mim para me fazer qualquer pedido de 

retirada ou de colocação de minha assinatura 'Eu o 
fiz por V. Ex", a quem admirei e por quem tenho 
grande amizade. Foi só por isso. Depois o Senador 
Elcio Alvares ponde'rou que não era o momento 
ideal e me fez compreender isso; daí a retirada da 
minha assinatura. O Senador José Samey jamais 
me pediu alguma coisa. Então eu gostaria, até em 
nome da verdade, de dizer isso ao Plenário e ao 
Brasil. Com relação ao Zequinha Samey - também 
faço parte da Comissão Mista de Orçamento -, que

. ro dizer que também ele não se dirigiu a mim para 
pedir nada; por minha livre e espontânea vontade, 

- eu o fiz. Assim como eu tinha a prerrogativa de assi
. nar, eu também tinha a prerrogativa, ao ser esclare
cido e convencido, de retirar a minha assinatura. 
Muito obrigado. · 

O SR. JÚUO CAMPOS- Perfeiio. Agradeço o 
aparte e o esclarecimento de V. Ex". Tenho a dizer 
que, realmente, é um direito que assiste assinar e 
retirar a assinatura; agora, o que não pode ficar é a 
culpa em cima de um só Senador ou de um só políti
co mato-grossense, no caso o Senador Carlos Be
zerra. 

Esclareço também, nesta oportunidade, que o 
melhor remédio para acabar com toda essa situação 
- toda vez que há uma Comissão Mista de Orça
mento, há essas denúncias, determinados políticos 
que são acusados, muitos até injustamente, como 
vem ócorrendo no dia de hoje ·, ou melhor, o santo 
remédio para tudo isso é este relatório que está 
aqui. 

A CPI presidida por Jarbas Passarinho e rela
tada por Roberto Magalhães concluiu, em documen
to arquivado no Congressó Nacional, · que um dos 
grandes males deste. Congresso é a existência da tal 
Comissão Mista de Orçamento. Que_ o ideal- para 
acabar com todo esse tipo de acusações e possíveis 
negociações de recursos, de superfaturamento de 
obras, é que os recursos fossem discutidos em eada 
Comissão temática da Casa. Os recursos da infra
estrutura do País fossem debatidos na Comissão de 
Infra-Estrutura da Câmara dos Deputados e do· Se
nado Federal. Os recursos da educação fossem de
batidos na Comissão de Educação do Senado lfllfle
ral e da Câmara dos Deputados, etc. Acabaria éom 
tudo isso. · 

Lamento profundamente que até hoje este do
cumento, tão bem elaborado pelo Deputado Roberto 
Magalhães, digníssimo Prefeito eleito · do Recife, 
pelo nosso Partido, o PFL, ainda não esteja em vigor 
nesta Casa, e que ainda continue sendo como se 
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fosse um prêmio o Parlamentar parficipar"dâ"Comis
são Mista de Orçamento. 

Estou nesta .Casa há quatorze anos e nunca fiz 
parte da Comissão de Orçamento. 

O Sr. Hugo Napoleão- Pennite-me V. Ex' um 
aparte, nobre Senador Júlio Campos? 

O SR. JÚUO CAMPOS - Com muita honra, 
nobre Senador Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão- Eminente Senador Jú
lio Campos, vinha pensando exatamente nos tennos 
em que V. Ex' está colocando a questão agora. Ou 
seja, há quanto tempo V. Ex" é membro do Congres
so Nacional brasileiro. V. Ex" se referiu ao número 
de anos. Muito bem! Salvo engano de minha parte, 
desde os idos de 1979. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - É verdade. 
O Sr. Hugo Napoleão - Portanto, há dezoito 

anos, praticamente, as Bancadas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal conhecem a atua
ção do ex-Deputado, para não falar no Governador, 
e do atual Senador Júlio Campos pelo Estado de 
Mato Grosso. Evidentemente, V. Ex", que tem uma 
conduta política linear, jamais colocou, por mais legí
timos que fossem, quaisquer problemas políticos da 
sua querida terra para, de longe, embaraçar qual
quer dos rumos da política nacional; ou seja, por 
causa dos mais justos e legítimos anseios de Mato 
Grosso, V. Ex" jamais os faria colidir com os interes
ses da República. Ao contrário, V. Ex" os faz sempre 
de modo a que, no nível federal da União, no nível 
federado do Estado, haja uma combinação hannõni
ca, para não dizer combinada, das reivindicações 
das duas esferas de atuação constitucional. De 
modo que sei que V. Ex' jamais, em tempo algum, 
teria ou usaria o pretexto de qualquer posição em 
seu Estado para, com isso, eventualmente, envolver 
Poderes da República, ou um Ministério da Repúbli
ca, que fosse. Então, a Casa lhe conhece, o Con
gresso Nacional conhece o trabalho de V. Ex" e sei 
que ninguém melhor que V. Ex" vai saber julgar o 
quê, como, quando e de que maneira servirá melhor 
aos interesses de Mato Grosso e também melhor 
aos interesses do Brasil. Receba por parte di! Lide
rança do Partido da Frente Liberal a integral solida
riedade ao discurso preciso que faz, neste instante. 

O Sr. Ramez Tebet - Pennite-me V. Ex' um 
aparte, Senador Júlio Campos? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Agradeço o aparte do 
nobre Líder Hugo Napoleão. Ouço o nobre Senador 
Ramez Tebet, com muita honra. 

O Sr. Ramez Tebet - Senador Júlio Campos, 
na mesma trilha do Senador Hugo Napoleão, con-

·grâtülo-"mé com V. Ex". Também conheço a sua Ira 
jetória de homem público. Sei- .e todo o .Mato Gros 
so sabe- que V. Ex" não usaria o Se.nado da Rep~· 
blica, nem as coisas que acontécem aq4i no âmbitc 
federal, para levar qualquer. vantagem em seu Esta· 
do. Muito pelo .contrário, o ql!e. nós, sul:jÍlato-gros· 
senses, invejamos é esse. espírito quá nprteia os ho 
mens públicos do Estado de Mato. Grosso, .porque 
se existe uma Bancada a· nos dar exemplo é a de 
Mato Grosso. No Estado di! V. Ex", as intrigas e~ 
paixões políticas, cada um defendendo o.s seus inte· 
resses e os do seu partido, são tratadas ç!e uma for· 
ma. Aqui, o que existe por parte. dos homens públi· 
cos do seu Estado: da parte dos três senadores da 
República e dos oito Deputados. Federais, é uma 
união, a causar inveja a nós que representamos ·c 
EStado de Mato Grosso do Si.d • ..V. Ex" sabe o quãc 
sincero estou sendo, pois conhece o que é cobradc 
em Mato Grosso do Sul dos seus repi"Sllentantes: 

1 

é 
a união, tal qual existe na Bancada Federal do Esta· 
do de V. Ex". Portanto, ao ocupar essa tribuna, V. 
Ex" está não só restabelecendo a verdade, co111o 
também, tenho certeza, hipotecando. solidariedade 
ao Relator-Geral do Orçamento, Senador Carlos Be
zerra, que está lá desenvolvendo um grande traba· 
lho. Conheço muito bem V. Ex" e por ·iS!lQ o cumpri
mento. 

O Sr. Jader Barbalho- V. Ex" me pennite um 
aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Agradeço o aparte 
do Senador Ramez Tebet. buço, com prazer, o 
aparte do nobre Líder Jader Barbalho. 

O Sr. Jader Barbalho - Se·nador Júlio Cam
pos, estamos diante de um concurso de injustiças: a 
primeira delas, imaginar-se que o Presidente José 
Samey cometeria a injustiça de supor que V. Ex" pu
desse, nesse episódio, ter um outro interesse que 
não a defesa do interesse público na questão relati
va à-CPI do Orçamento. Não creio, por conhecer o 
Presidente do Senado, como bem o conhecemos, 
que S. Ex" fosse capaz de fazer esse tipo de juízo a 
respeito da conduta de V. Ex". A segunda injustiça 
seria imaginar que V. Ex" fosse capaz de se aprovei
tar desse episódio para transfonná-lo num episódio 
paroquial. Afinal de contas, estamos diante de um 
fato da maior importância, que é o conceito do Con
gresso Nacional no que diz respeito à Comissão de 
Orçamento, levando em conta os acontecimentos re
centes, que acabaram, de certa fonna, por macular 
a imagem do Congresso Nacional num detenninado 
momento, o que só foi reparado pelo próprio Con
gresso punindo Parlamentares neles envolvidos. Por 
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isso mesmo desejo, Senador Júlio Campos, no mo
mento em que cumprimento V. Ex", que vem à tribu
na para deixar bem claro a sua posição em relação 
ao assunto e para chamar a atenção no sentido de 
que o Congresso não pode permitir, por um episódio 
até aqui isolado, em que é acusado um membro da 
Câmara dos Deputados, e aquela Casa está a tomar 
providências na apuração das acusações, o Con
gresso não pode permitir- repito -, e particularmen
te o Senado, dar dimensão mais ampla, fazendo· um 
pré-julgamento da Comissão Mista de Orçamento. 
Seria um ato de irresponsabilidade e, por isso mes
mo, confesso a V. Ex", em que pese acreditar nos 
méritos de quem pleiteia esta Comissão, acreditar 
que não é adequado, em razão de um fato isolado, 
se comprometer a imagem do Congresso Nacional 
como instituição nesta questão. O Congresso já 
anda bastante fragilizado. Já há quem tenha o inte
resse de fragilizá-lo, Senador Júlio Campos. E nós 
não devemos, portanto, aceitar tais acusações, a ex
ceção de que sejam apresentados à opinião pública 
fatos que justifiquem uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Até aqui, a acusação formal existe em re
lação apenas a um Deputado Federal, e a Câmara 
dos Deputados está tomando providências. Por isso, 
acredito estarmos diante de um concurso de injusti
ças: injustiça de que o Presidente José Samey pu
desse fazer mau juízo de V. Ex'; injustiça de que V. 
Ex' pudesse estar transformando esse episódio num 
episódio provinciano; injustiça de que se imagina 
que se deve criar uma Comissão Parlamentar de In
quérito quando, até aqui, há apenas uma acusação 
isolada em relação a um membro do Congresso Na
cional. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Muito obrigado, Se
nador Jader Barbalho. 

Encerro o meu pronunciamento esclarecendo 
essa minha posição ao Plenário deste Senado, a 
quem devo muito respeito pelo muito que recebi em 
termos de projeção política, ocupando os mais diver
sos cargos nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O tempo de 
V. Ex" está esgotado. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Estou encerrando, 
Sr. Presidente. Tenho certeza absoluta que realmen
te o Senador José Samey, como já afirmou o Sena

.. dor Elcio Alvares, jamais teria esse conceito com re-
lação ao nosso trabalho. 

Espero que a opinião pública brasileira não 
acredite, de maneira alguma, nos editoriais que a 
imprensa tem lançado, causando inúmeras acusaçõ-

es contra a Comissão Mista de Orçamento à o pró
prio Congresso Nacional. 

Quero advertir os Srs. membros da Comissão 
que, antes de aprovarmos este Orçamento de 1!;197, 
analisemos, com profundidade, a documentação e 
as denúncias oferecidas, em especial este recém 
saído relatório do Tribunal de Contas da União, di
zendo que há 113 obras irregulares recebendo dota
ções no Orçamento de 1997. 

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

O SR. JÚUO CAMPOS - Com muita honra, 
Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Pri~iro 
louvar V. Ex" tratar de assunto tão importante nesta 
Casa. Louvar a atitude de V. Ex" de vir à tribuna di
zer que a falha não é de pessoas, no i:aso é prihci
palmente da maneira como se faz o Orçamento da 
República atualmente. Venho falando sobre isso. 
Apresentei emenda constitucional, porque o prazo é 
curto para o exame detalhado que se faz do Orça
mento. O Governo teria que mandar antes, e o Se
nado e a Câmara deveriam examinar, talvez até iso
ladamente, com mais tempo o Orçamento da Rêpú
blica, porque essa é a maior função do Poder Legis
lativo. Entretanto, sei que V. Ex" não faz acusações 
a Colegas, não tem esse propósito. V. Ex" tem uma 
vida de coragem, destemida, no seu Estado e, por 
isso mesmo, já galgou aHos postos, estando fadado 
a galgar outros mais. Por isso, quero áJZer que me 
cabe, neste instante, defender principalmente a ati
tude do Presidente Samey, que, nesse episódio, é 
apenas o de querer fazer votar o Orçamento, porque 
é uma obrigação do legislativo; e o Deputado José 
Samey Filho tem se esforçado ao máximo para cum
prir bem a sua missão. O Presidente da Casa é nos
so amigo pessoal de longa data, tenho por S. Ex" o 
maio~·conceito - isso é desnecessário dizer. Tenho 
certeza que S. Ex' jamais teria qualquer dúvida so
bre o seu procedimento. E o seu filho, na feitura des
se Orçamento, deu provas de respeito ao Poder Le
gislativo, examinando, em profundidade, na medida 
do tempo que lhe foi possível, inclusive indo a· todos 
os Estados da Federação para auscultar o pensa
mento das populações. É louvável a atitude de V. 
Ex' de vir à tribuna, porque precisamos fazer o pró
ximo Orçamento com mais vagar, para que nenhum 
episódio, que possa macular a lei maior, a lei de 
meios, venha toldar a nossa atuação no cenário polí
tico nacional, sobretudo nas duas Casas do Con
gresso. Muito obrigado a V. Ex". 
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O SR. JÚUO CAMPOS,_ Encerro o meu pro· 
nunciamento agradecendo o aparte de V. Ex", nobre 
Senador Antonio Carlos Magalhães, e recomendan· 
do: o remédio para curar todos os males dessas Co
missões de Orçamento é adotar o relatório Roberto 
Magalhães. Ou seja, de que assunto de dinheiro pú
blico comece a ser discutido nas duas Casas do 
Congresso Nacional, nas Comissões Temáticas; di· 
nheiro da Educação quem discute é a Comissão de 
Educação da Câmara e do Senado; dinheiro de ln· 
Ira-estrutura, quem discute são os membros das Co· 
missões Temáticas de Infra-estrutura da Cãmara e 
do Senado e assim por diante. 

Com isso daremos a transparência tão espera· 
da pela sociedade civil brasileira ao Orçamento do 
País. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Francis

co Escórcio. 
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL - MA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna 
para esclarecer aos meus ilustres Pares e registrar 
nesta Casa o que tem sido até agora a administra
ção da Dr" Roseana Samey à frente do Governo do 
Estado do Maranhão. 

No fim da semana passada, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, Professor Feman· 
do Henrique Cardoso, esteve no Maranhão, onde, 
na cidade de Rosário, inaugurou as instalações de 
uma fábrica de confecções chinesa, e esta, nó Mara
nhão, é a primeira a instalar-se no Brasil. Este polo 
industrial de Rosário tem como primeira fase um 
complexo de seis galpões, com área construída de 
14 mil metros quadrados, gerando mais de 4.600 
empregos diretos naquele Município, com uma pro
dução de 10 milhões de peças no primeiro ano. Este 
investimento teve um custo de US$ 16,5 milhões em 
parceria com o Governo do Estado através do Pro
grama de Apoio ao Pequeno Produtor e Bancá do 
Nordeste - BNB. O investimento duplicará com a 
construção da segunda fase já iniciada Serão, ao 
todo, mais de 7.200 empregos diretos e mais de 35 
milhões de peças produzidas, número que saltará 

, para 43 milhões no terceiro ano de atividade. Os 
efeitos da instalação dessa fábrica de confecções já 
começam a ser sentidos no Município, que multipli
cará sua renda per capita, integrando-se assim, so
cial e economicamente, ao resto do País através da 

geração de empregos, treinamento de mão-de-obra 
especializada e circulação de dinheiro. 

A Governadora Roseana Samey tem adminis
trado o Estrado com austeridade, , empregando as
sim, todo o seu talento político na execução da refor
ma do Estado do Maranhão. Senão, vejamos: 

1 - Enxugamento da máquina administrativa 
com a extinção e fusão de órgãos públicos; 

2 - Reforma da previdência Estadual; 
3 - Programa de privatizações; 
4 - Concessões de uso em regime de parceria 

com a iniciativa privada; 
5- Reforma agrária. 
O Maranhão, hoje, é um dos poucos Estados 

da Federação com a folha de pagamento dos seus 
funcionários em dia, sem o comprometimento de 
suas receitas. 

Nesta mesma visita, o Presidente da República 
e a Governadora Roseana Samey celebraram um 
protocolo de intenções que deverá representar in
vestimentos de cerca de US$500 ,milhões. O proto
colo mais importante prevê a implantação de uma 
usina siderúrgica em São Luís, com base num inves
timento da ordem de US$250 milhões. De acordo 
com o projeto, no prazo estimado de dois anos, será 
concretizada a instalação da usina de minério, que 
deverá gerar, de saída, 500 empregos diretós. 

A Governadora Roseana enfatizou ao Presi
dente da República: , 

'O Maranhão está fazendo a sua parte. • 

E o Presidente enalteceu a figura de Roseana 
dizendo que 'ela é uma Governadora a demonstrar 
autêntica competência e elevado senso públi,co'. E 
concluiu o Presidente: , , 

'A Governadora Roseana Samey su
perou todas as expectativas. Todas. Ba tem 
sido uma batalhadoia constante e incansá
vel pelos interesses do Maranhão. Ela está 
abrindo caminho pa'ra as mulheres brasilei
ras. E as mulheres são o futuro do Brasil. Se 
eu rncrasse no Maranhão, votaria nela!' 

Quero dizer desta tribuna que o Maranhão aí 
está, aberto a todas as pequenas, médias e grandes 
empresas, porque tem tenras férteis, uma excelente 
infra-estrutura e uma gente por demais hospitaleira e 
terrivelmente inteligente, porque o Maranhão ainda é 
a "Atenas Brasileira'. ', t !.I 

Finalizando, quero ainda enaltecer o grandioso 
trabalho da Governadora de meu Estado, ao mesmo 
tempo em que engrandeço o trabalho político da mu-



110 ANAIS DO SENADO FEDERAL Dezembro 1996 

lher brasileira, nas pessoas das minhas queridas co
legas desta Casa, Senadoras: Emília Fernandes, 
Regina Assumpção, Júnia Marise, Benedita da Silva, 
Marina Silva, Martuce Pinto e Sandra Gu;di. Estas 
mulheres estão ficando muito danadinhas! 

Muito obrigado! 

Durante o discurso do Sr. Francisco 
Escórcíó, o Sr. Lell}' Dias, 3~ secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Júlio Campos, 2~ Vice-Presidente. 

A SRA. EM[LJA FERNANDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. 
Ex" a palavra, por .;inco minutos. 

A SRA. EM[LIA FERNANDES (PTB - RS. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o 
Brasil assiste à realização da 111 Reunião do Merco-. 
sul, que está ocorrendo no Ceará, em Fortaleza, 
com a participação dos Presidentes dos países 
membros, contando com a presença do Presidente. 
Fernando Henrique Cardoso. A mesma foi precedida 
pela reunião da Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul, da qual sou membro titular. 

· Tomamos conhecimento de que repre-
sentantes de sete centrais sindicais, do Brasil, Ar
gentina, Paraguai e Uruguai, aprovaram ontem um 
documento contendo uma série de reivindicações, 
para ser entregue hoje aos Presidentes dos respecti
vos países. 

As principais reivindicações do;; trabalhadores 
referem-se à garantia de direitos sociais e à política 
de geração de empregos. 

Sabemos que há um grande movimento da 
Confederação Internacional das Organizações Sindi
cais no sentido de garantir, também no âmbito do 
Mercosul, direitos sociais e direitos trabalhistas, 
como direito à livre sindicalização, à negociação co~ 
letiva, cumprimento e observância das normas de 
segurança e higiene industrial, proibição do trabalho 
forçado e do trabalho infantil, entre outras tantas 
questões. · 

Basicamente, o que os trabalhadores querem, 
através das suas centrais sindicais, é que seja cria
do, também no âmbito do Mercosul, um grupo de 
trabalho, com a participação do movimento sindical, 

-destinado a avaliar e formular respostas e políticas re
lativas aos impactos da integração sobre os trabalha
dores. 

Sabemos que não é fácil a harmonização da 
legislação do trabalho, havendo muitas disparidades 

nos direitos trabalhistas dos diversos países. Temos 
a consciência de que é importa,nte a participação 
das .entidades sindicais, para evitar que áiSCUssOes 
e decisões em relação ao trabalho situem-se somen
te na esfera do Executivo dos países· do Blo· ~-

A participação das entidades sindicais nao. dit.
cussões é imprescindível. Hoje, os· trabalhawres 
tentaram dizer isso aos Presidentes dos pafses 
membros do Mercosul, quando promoveram o Dia 
Nacional de Luta pelos Direitos dos Tnabalhadores 
no Mert:osul, com manifestações e protestos em vá
rias cidades do Brasil, da Argentina e do Paraguai, 
inclusive. no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana e 
São Borja, na divisa da Argentina com o Brasil. 

-'""~ 
Porém, o que os meios de comunicação rítcjls-

traram no dia de hoje, mais precisamente nos noti
ciários do meio-9ia, a que certamente muitos dos 
Senadores assistiram, ·'foi profundamente lamentá
vel; Pelàs cena5 vistas, se não:i soubéssemos que 
presericiávamos fatos do nosso tempo, imaginaría
mos, que eSiávan\os em outro país, em outra época, 
que não c:Onvém qoe retome e que não desejamos 
nem relembrar. Vimos verdadeiros atos de violência, 
com o uso da força contra os trabalhadoras, contra 
quem foram lançadas bombas de gás lacrimogêneo. 
Houve ,pesl;OB!> feri!las e a !lJlreensão de ônibus de 
tJ<Iball)adores que tentavam se deslocar para úma 
manifest9-ção pacífica, norma] neste País, onde se 
vive '!c dei1)QÇraqa e 11. liberdade. Queremos registrar 
o nosso repúdio e a nossa preocupação quanto ao 
ocorri<;lo. 

Em um país onde se prima pela democracia, 
pela liberdade e .pela manifestação organizada, per
gunto: por ·que os trabalhadores não podem ser ou
vidos?. Muitas pessoas foram ouvidas na Comissão 
dos Presidentes;· Por que as lideranças· dos movi
mentos sindicais não puderam ter acesso para levar 
o documento elaborado pelos trabalhadores, solici
tando-o exame dos Presidentes em relação à partici
pação dos trabalhadores no Mercosul? 

Emjuanio continuarmos pensando que Mert:o
sul é lucro, ·conveniência, especulação e domínio de 
um país sobre o outro, estaremos em um caminho 
equivocado. Pregamos pela economia, pela integra
ção da cultura e da educação, e pela presença dos 
trabalhadores nessas decisões. 

Registramos, lamentando profundamente, que 
os Presidentes do países membros do Mert:osul ne
garam-se a receber os trabalhadores para entregar 
esse documento e o uso, pela polícia local, da re
pressão, da força e da violência. 
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Ao concluir, cremos ser verdade o que publi
cou, no dia 9 de dezembro, o ilustre Senador desta 
Casa, Darcy Ribeiro, na Folha de S. Paulo, com o 
título de ·o povo é descartável" 

Será que a conclusão aqui expressa pelo Se
nador Darcy Ribeiro é o que estamos vivendo? 

"É o novo capitalismo, acesso de furor 
neoliberal, querendo abandonar todas as 
concessões que terá feito aos trabalhadores 
para lançá-los na marginalidade e na exclu-
são. 

Cada trabalhador brasileiro tem que se 
conscientizar de que essa luta mortal é para 
destrui-lo, a fim de que -os países poderosos 
fiquem mais poderosos e os ricos mais ri
cos. 

Numa conjuntura de desemprega 
como a que enfrentamos, agravada pelo pri
vatismo irresponsável que. o governo promo
ve, essa política antitrabalhista só repre
senta atraso para o Brasil e mais miséria 
para o povo trabalhador, tomado dascartá
vel." 

São palavras do Senador Darcy Ribeiro. 
Queremos lamentar profundamente, inclusive 

como membro da Comissão Parlamentar Conjunta 
do Mercosul, a qual, em sua condição de canal de 
comunicação entre a sociedade e as instâncias ne
gociadoras do Mercosul, encontra-se .atenta aos in
teresses dos trabalhadores e ao bem-estar da socie
dade em geral. 

Queremos uma justa distribuição de benefícios 
gerados pelo processo de integração. É por isso que 
estamos registrando e lamentando profundamente 
que issc tenha ocorrido, quando poderia ter sido evi
tado com o recebimento de dois ou três repre
sentantes das centrais sindicais brasileiras e dos ou
tros pafses-membros, que queriam apenas entregar 
uma documentação para posterior avaliação dos 
presidentes dos países que integram o Mercosul. 

Era esse o registro que querfamos fazer, Sr. 
Presidente, lamentando, profundamente, que ainda 
se viva tristes momentos, principeimente relaciona
dos com os trabalhadores. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli· 
no Pereira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi· 
nheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce 
Pinto. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam 
Borges. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si· 
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, logo haverá a 
eleição para a Presidência da Câmara e do Senaee. 
É um processo tradicional, quando escolheittds 
quem haverá de dirigir os trabalhos das duas Casas 
Legislativas: as Mesas do Senado e da Câmara. 

Vejo aqui muitos Senadores que foram Deputa
dos, como, por exemplo, o Senador Lucena, que sa
bem, portanto, que na Câmara sempre foi muito po· 
lêmica a escolha do Presidente. São mais de 500 
Deputados, vários Parlidos e a eleição sempre foi 
algo que praticamente se decidiu na· última hora. No 
Senado, não. Aqui, a tradição é de que a eleição do 
Presidente seja absolutamente tranqüila e serena. 
Por quê? Primeiro, é claro, porque no Senado são 
81 Senadores, poriantc um número bem menor; se
gunde, porque, pele menos em tese - hoje vemos 
Senadores jovens que, inclusive, não passaram pela 
Câmara·, c Senado é um local de pessoas que já ti· 
verarii experiência, foram ministres, deputados fade
reis várias vezes, governadores, enfim, têm a expe
riência necessária pará buscar o entendimento. 

Como tem sido a eleição do Presidente do Se
nado? Muito singela. O Regimento da Casa determi
na que o maior Partido indique o Presidente e, pos
teriormente, as bancadas seguintes escolhem os de
mais cargos. O Presidente hoje é do PMDB, Sena
dor José Samey; a segunda bancada, o PFL, tem a 
Secretaria-Geral, considerado o segundo cargo; o 
PSDB, a terceira bancada, tem a Primeira Vice-Pre
sidência, considerado o terceiro cargo. Há quase 16 
anos estou na Casa e sempre foi assim; mesmo 1m· 
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tes e durante a ditadura sempre foi assim, a não ser 
uma ou outra vez. E este ano se presume que assim 
seja. 

Sr. Presidente, está havendo um tumulto, já 
tradicional, na Câmara dos Deputados. Há dois 
anos, a presidência daquela Casa cabia ao PMDB. 
Ninguém sabe por que, mas, lá pel1il5 tantas, o Pre
sidente do PMDB, Luiz Henrique, e o Líder da Ban
cada fizeram um acordo com o Presidente do PFL -
hoje Presidente licenciado e Embaixador em Portu
gal, Jorge Bomhausen - nos seguintes termos: 

"Nós, abaixo-assinados, temos um 
acordo em que este ano a Presidência vai 
caber ao PFL, e nos comprometemos que a 
próxima legislatura vai caber ao PMDB." 

Este documento existe, está assinado e a im
prensa o tem publicado. 

Então, o fato novo em relação as eleições an
teriores na Câmara dos Deputados é que existe um 
documento entre as duas figuras mais importantes
o Líder do PFL e, 1Joje, Presidente da Câmara, e o 
Presidente do PFL, hoje Presidente licenciado, Em
baixador em Portugal - no sentido de que a Presi
dência seria deles e, em 1997, seria do PMDB. O 
PMDB cumpriu a sua parte: o Deputado Luís Eduar
do Magalhães foi eleito Presidente da Câmara. Ago
ra, espera-se que o PFL cumpra a sua parte. O Lí
der do PFL, Deputado Inocêncio Oliveira, uma pes
soa da maior competência e por quem tenho muito 
carinho, dizia o seguinte: "Mas não dá, porque o 
PMDB não diz quam é o candidato. A bancada diz 
que escolherá o Sr. Michel Temer. O Sr. Paes de 
f.ndrade, que é Presidente do Partido, diz que vai 
disputar no plenário. Bom, se o PMDB não apresen
ta o seu candidato, nós, do PFL, não podemos saber 
quem é o candidato do PMDB. Logo, estamos libera
dos". No que, diga-se de passagem, o PFL e o De
putado Inocêncio Oliveira estavam certos. Mas eram 
conjecturas feitas seis meses atrás. A eleição será 
em fevereiro. 

Mas já se vai quase um mês que o Sr. Paes de 
Andrade, que é Presidente do Partido, com muita 
responsabilidade e com muita importância, entendeu 
sua posição: "Retiro a minha candidatura e apóio o 
candidato do Partido". E a bancada, praticamente 
por unanimidade, ligou-se ao Sr. Michel Temer. 

. Logo, Michel Temer & o candidato do Partido. Se vai 
ganhar ou perder, não sabemos. Portanto, o Partido 
têm em mãos um documento, assinado por Luís 
Eduardo Magalhães e pelo Presidente do PFL, no 
sentido de que irão votar nesse candidato. Agora, se 

vão cumprir ou não esse acordo, eu não sei. Tal do
cumento tem credibilidade? Para mim, tem. Conhe
ço o Sr. Luís Eduardo, um homem de bem, digno, 
tenho dele as meihores credem;iais, sou amigo pes
soal do ex-senador e ex-Ministro Bomhausen, por 
quem tenho o maior carinho, o maior respeito e pen
so que cumprem o que dizem. Mas se vão ou não 
fazê-lo, esse é um problema deles. Aqui termina a 
Câmara dos Deputados e entra o Senado. 

Alguém pretender dizer que a nossa eleição 
tem alguma relação com a da Câmara é piada. Du
rante muitos anos, a Arena elegeu o Presidente da 
Câmara e do Senado, e muitas vezes o PMDB tam
bém o fez - o lbsen e o Mauro Benevides, o Dr. 
Ulysses e o Lucena. Os dois eram do PMDB, um 
Presidente da Câmara e outro do Senado. O proble
ma é nosso, do Senado. Nós vamos decidir. 

O PMDB reuniu-se e debateu essa matéria, 
chegando a uma conclusão .. Diz o Senador Lucena: 
"Primeiramente, a tradição diz que é a maior banca
da; em segundo lugar, o Regimento da Casa diz que 
é a maior bancada; e, finalmente, o Regimento diz 
que é a maior Bancada no início da Legislatura, não 
no dia da eleição. Já não quero nem !alar no início 
da Legislatura, mas no dia de. hoje. Estou aqui na tri
buna com a Ordem do Dia de 17 de dezembro, e 
aqui está: o PMDB tem 23 Senadores e o PFL tem 
22. Hoje! Não estou falando do início da Legislatura, 
em fevereiro. Hoje, o PMDB é a maior Bancada! 

Imaginar que, do dia de hoje até a eleição, um 
senador vai ser aliciado para sair do PMDB e entrar 
no PFL para dar maioria ao PFL é não acreditar na 
dignidade e seriedade do senador e de quem vai fa
zer isso. 

Hoje o PMDB é a maior BanCada, com 23 Se
nadores. Repito, pelo Regimento é a maior Bancada 
no início da Legislatura. Era o PMDB e é ainda. · 

Temos o nosso candidato, que é o Senador lris 
Reze_!lde. 

. ....... ~ 
Tínhamos dois candidatos, dois grandes triP

mes, o lris e o Jader, que, num gesto muito bonitO. e 
espontãneo, na reunião da Bancada, disse que 
achava que o assunto viria para disputa no plenário: 
"Se o nosso direito fosse respeitado, 'como sempre 
aconteceu e o nosso candidato tivesse o apoiamen
to que sempre teve, até concordaria discutir ser o 
candidato, mas se vai ao plenário para disputa, en
tão, como vou coordenar essa disputa sendo o Líder 
da Bancada? Não fica bem coordenar o meu próprio 
nome, é melhor apoiarmos um candidato da serieda
de do lris e assumir a responsabilidade de coorde-
nar essa candidatura." · 
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O PMDB já tem seu candidato, que se chama 
!ris Rezende. Desnecessário falar da personalidade 
de !ris Rezende: foi Vereador, Presidente da Câma
ra de Vereadores, Deputado Estadual, Presidente da 
Assembléia Legislativa, Governador, Ministro da 
Agricultura, Governador, Senador e, por dois anos, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. É o que chamamos de conciliador, o ho
mem do entendimento, o homem do diálogo, o ho
mem que respeita desde o mais importante até o 
mais simples. Todos sabem que este é o !ris, este é 
o estilo do !ris. O !ris Rezende tem um sorriso para 
todos: "Como vai, companheiro? Você vai bem?" 
Ouve, ajuda- é o estilo dele. 

Tanto em sua casa como na sua cidade, ele é 
assim com o motorista, com a empregada, com a 
cozinheira. Ele é o estilo da afabilidade, da gentile
za. É o homem do diálogo e do entendimento. É difí
cil encontrar alguém como !ris para ser o homem 
com que todos nós fiquemos satisfeitos. 

Eu não quero nada do Presidente do Senado. 
Não tenho nada a ver com o Presidenta do Senado. 
Quero apenas que ele cumpra o seu dever e eu 
cumprirei os meus. Gostaria de ter na Presidência 
do Senado um homem agradável, simpático, que 
tratasse todos igualmente e que ninguém precise 
agradá-lo para obter vantagem ou respeito. E esse é 
o !ris Rezende. É o nosso candidato. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. Ouço o 
aparte de V. Ex", nobre Senador. 

O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador 
Pedro Simon, ouço seu pronunciamento com a 
maior atenção. V. Ex" aborda a possibilidade da 
dança das cadeiras entre parlamentares e isso se dá 
porque nós, políticos, ainda não nos dispusemos a 
acabar com isso. No momento em que ·se fala no 
aperfeiçoamento da legislação partidária e eleitoral, 
discute-se apenas uma coisa: a reeleição. É uma 
emenda que tem nome, endereço, CPF e tipo san
guíneo. E talvez devêssemos estar mais preocupa
dos com outros pontos do aperfeiçoamento da legis
lação partidária, em que a reeleição possa até estar 
incluída, mas também questões como a· fidelidade 
partidária, a impossibilidade de parlamentares mu
darem partido como mudam de camisa, que deve-

- riam merecer que os Srs. Senadores, os Srs. Parla
mentares se debruçassem com mais tempo e mais 
disposição. Em segundo lugar, a interferência do 
Presidente da República na eleição do Senado, que 
espero não aconteça, mas." sinceramente, duvido 

muito que não aconteça. Muito provavelmente o Pre
sidente da República vai querer se meter aqui nesta 
eleição. 

Em relação aos candidatos, ·penso que essa 
eleição não deve ser decidida apenas em função da 
simpatia que tenhamos sobre um ou outro candida· 
to. Os nomes estão na imprensa, mas espero, antel; 
que a eleição aconteça, ouvir as propostas dos can· 
didatos sobre o que pretendem fazer na Presidência 
do Senado. Será que o Senado vai continuar sendo 
apenas o cartório em que temos vivido durante esse 
período? O Senado vai continuar aceitando que pro
jetas importantes fiquem treze, quatorze, quinze me
ses, dois anos, na Câmara dos Deputados e, de re
pente, cheguem aqui para serem votados em regime 
de urgência? Gostaria de ouvir isso dos candidatos 
a Presidente, até para que possamos orientar o nos
so voto. E em pelo menos um ponto o Senado não 
pode ratroceder, a atual prática implantada pelo Pre
sidente José Samey: chegamos aqui no primeiro dia 
do mês e já sabemos o que na pauta até o dia 31. 
Uma prática que considero absolutamente saudável 
e que entendo não pode ser alterada. Independente 
do candidato que venha a ser o vencedor, tem que 
se cumprir o Regimento em relação às matérias que 
chegam à Mesa e que estão em condições de serem 
votadas. Se depois os líderes nãci querem votar, se 
o Plenário adia, é urna outra história. Mas entende
mos que, neste aspecto, não pode haver retrocesso. 
Não podemos viver numa situação em que vivem 
hoje os deputados, que chegam na terça-feira; não 
sabem o que vai ser votado na quarta-feira. Há vá
rios requerimentos de urgência, com as assinataras 
regimentais e entregues à Mesa da Câmara para se
rem votados, mas que ainda não foram colocados 
em votação. Então, esse é um patamar mínimo que 
o próximo Presidente do Senado tem que respeitar. 
É daí para melhor; não podemos retroceder em rela
ção a esse aspecto. Insisto que quero ouvir os proje
tes é""propostas dos dois candidatos. V. Ex", no iní
cio da atual Legislatura, se apresentou como anti
candidato e ofereceu uma plataforma efetivamente 
de anticandidato. Agora temos dois candidatos; que
remos conhecer a plataforma dos dois, até para 
orientar a votação. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado a V. 
Ex". É claro que ficamos surpreendidos quando, de 
repente, não mais que de repente, o Senhor Presi
dente da República convidou o Senador !ris Rezen
de para ser ministro. Claro que o Sr. !ris Rezende 

. tem toclas as credenciais para ser ministro: tem com
petência e gabarito. Acontece que o projeto do Sr. 
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!ris Rezende, a convite de muitas pessoas de vários 
Partidos, é ser candidato à Presidência do Senado. 
Com a elegància que o caracteriza, o Senador agra
deceu ao Senhor Presidente e disse: 'Estou muito 
honrado com o convite, mas sou candidato à Ptesidên
cia do Senado.' 

A Imprensa interpreta isso como uma forma de 
interferência do Presidente da República no proces
so sucessório do Senado. Eu não chegaria a tanto •. 
Eu diria que o convite foi feito; o Presidente precisa 
de um ministro e está escolhendo os melhores - não 
há como deixar de reconhecer que o Senador lris 
Rezende é um dos melhores candidatos ao cargo. 

A Imprensa publica que o Sr. Antonio Ca~os 
teria o apoio do Presidente José Samey. Isso cau
sou grande mal-estar na Bancada do PMDB. Na reu
nião da Bancada, eu disse: • A imprensa está noti
ciando que o Sr. Antonio Carlos já tem o voto do 
Presidente José Samey.' Numa atitude brava, enér
gica, o Presidente José Samey respondeu: "Sou 
muito amigo do Senador Antonio Carlos; é uma ami
zade que vem de longo tempo. Mas nunca fa~ei ao 
meu Partido. O candidato do meu Partido é o meu 
candidato.' Tanto que S. Ex" fez questão de dar a 
olhada final e ser a primeira assinatura da Bancada 
do PMDB. Com a sua assinatura, achávamos que 
essa questão estaria encerrada. A nossa nota diz: "É 
da tradição que a maior Bancada dá o Presidente, 
de acordo com o artigo tal do Regimento Interno. • 

Se, daqui a pouco, um Senador sai de um par
tido e vai para outro para discutir esse assunto, ha
verá um debate pesado; e será cruel para as Câma
ras de Vereadores e para as Assembléias Legislati
vas, ainda mais agora que esse canal de televisão 
está com tanta audiência. Não sei se V. Ex"s repara
ram, mas é impressionante o número de pessoas no 
Brasil que assistem a esse canalzinho de televisão! 

Podem falar que, na terça-feira, eu disse que, 
no PMDB, há 23 membros. Não é mais: agora são 
21 membros, porque dois saíram. Vejam o exemplo 
que estamos dando. Como vai ser a primeira eleição 
das cinco mil ·•ovas Câmaras de Vereadores que 
vão assumir pela primeira vez e eleger o primeiro 
presidente da Legislatura, se o Senado dá esse 
exemplo? Pelo amor de Deus, é o mesmo que um 
pai dizer para o seu gurizinho de 15 anos: "Vem cá, 
vou te ensinar como é bom beber cachaça". É o 
mesmo exemplo que estaríamos dando. 

Por isso, lançamos a nota, lembrando que a 
tradição e o Regimento Interno dizem que o Presi
dente é o da maior Bancada no início da Legislatura. 
Repito: hoje a maior Bancada é do PMDB. Se ama-

nhã lião· for mais, não importa, porque no inicio da 
Legislatura já era. O Senador Humberto Lucena fez 
questão de dizer que essa nota deveria ser entregue 
ao Presidente da República, com muita educação, 
com muita elegância; mas Sua Excelência, como ex
Senador, . deveria tomar conhecimento da nota do 
PMOB. . .. 

O Senador José Samey fez questão de ser o 
primeiro a assiná-la. Justiça seja feita: de lá para cá, 
a Imprensa não tem mais tocado no nome do1 Sr. 
José Samey. S. Ex' é eleitor tranqüilo çlo Sr. lris Re
zende - esse aspecto está claro. 

Está em discussão agora a questão do Presi
dente da República, Senhor Fernando Henrique Car
doso. Acho que é um direito - é bonito até - o Presi
dente da Câmara dizer para o Presidente da Repú
blica: •o meu projeto prioritário é eleger meu pai 
Presidente do Senado". Temos que entender isso 
corno um gesto familiar. É um gesto bonito de .dois 
grandes lideres. Quem de nós não gostaria de ser 
Presidente: do Senado e ter um filho Presidente da 
Câmara? Com os Andrada foi assim: um veio depois 
do outro. Mas juntos, na mesma hora e no mesmo 
momento, é um gesto digno de admiração. O rapaz, 
diga-se de passagem, é muito competente, tenho 
por ele o maior respeito. Se ele diz ao Presidente da 
República que o seu projeto hoje é eleger seu pai 
Presidente do Senado, quando o Presidente o convi
dava para ser ministro, esse é um problema dele, e 
eu respeito. Cheguei a brincar com ele, dizendo: 
"Sempre. vi pai ter projeto para filho, mas filho ter 

·projeto para pai é a primeira vez. Meus cumprimen
tos." O normal é o contrário. Cansamos de ver pai 
que tem mime e prestigio ter um projeto para o filho 
e encaminhá-lo nessa direção, mas não o inverso. 
Um filho dizer "o meu projeto é o meu pai" é um ges
to bonito, diferente, inédito, e eu respeito. 

O Senhor Presidente da República que pare 
para ~nsar. A Imprensa publicou que o Sr. Antonio 
Carlos acompanhou o Presidente da República a 
Tocantins e teria solicitado de Sua Excelência uma 
nota de simpatia à sua candidatura; S. Ex' teria dito 
que o PFL foi um dos primeiros a dar apoio à candi
datura de Fernando Henrique Cardoso à Presidência 
da Repúblic!L A meu ver, está-se criando uma situa
ção de constrangimento para o Presidente Fernando 
Henrique Cerdoso. 

Quero dizer a Sua Excelência, em primeiro lu
gar, que o Sr. lris Rezende é candidato à Presidên
cia do Senado; S. Ex' vai disputar. Não tem Presi
dente, não tem Ministro, não tem cargo, não tem De
putado, não tem ninguém que vai mudar isso; o seu 
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nome está posto. Esperamos que o PFL indique o 12 

Secretário na nossa chapa, como é tradicional; es
peramos que o PSDB indique a Vice-Presidência; 
esperamos que os outros Partidos façam a composi
ção dos outros cargos. 

Mas nós vamos até o final, para ganhar ou 
para perder, não importa. Perder faz parte. É melhor 
perder com honra do que ganhar sem honra. Ago,a, 
se houver intromissão do Presidente da República 
ou dos srs. ministros 'sérgios da vida', pode haver 
consequências. Não estamos pedindo nada: não es
tamos pedindo um voto do Senhor Presidente e nem 
a sua simpatia. Poderíamos dizer a Sua Excelência: 
'Sr. Presidente, V. Ex' foi Senador por 12 anos; que
remos que Vossa Excelência ajude a cumprir o Re
gimento que Vossa Excelência cumpriu. Vossa Ex
celência conhece bem. os procedimentos da Casa, 
sabe o que é o Senado Federal. Portanto, pedimos a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, que nos aju
de a cumprir o Regimento.' 

Seria nomlal fazer isso,· mas daí a haver• inter
ferência do Presidente para dificultar a candidatura 
do Senador lris Rezende ou para· facilitar quem quer 
que seja, isso não é bom. Não é bom, porque os 
dois Partidos, o PMDB e o PFL, compõem·a base 
parlamentar do Governo. É um assunto da mais ab
soluta economia interna do Senado Federal. O· Pre
sidente tem que passar longe; tem que dar sinais e 
mais sinais da sua independência. 

A Imprensa disse que o Ministro Sérgio já esta
ria se movimentando no sentido de tentar convencer 
o PMDB a retirar a candidatura. O PMDB não retira 
a candidatura. Ou que o Ministro &írgío estaria reu
nindo os Parlamentares do PSOB, a quem caberia a 
decisão final pelos votos que detêm.· Não acredito 
que o Ministro Sérgio vai querer fazer uma atividade 
desta natureza: intervir na Bancada do PSDB para 
que esta tome uma decisão nesse sentido. Fernan
do Henrique Cardoso é Presidente da República, 
tem uma ampla base parlamentar e deve fazer. tudo 
para apoiá-la. Basta o que aconteceu, ou seja, o va
zamento das contas no Banco do Brasil dos- mem
bros da Executiva do PPB. Esse fato, ·até· agora -
perdoem-me -, está muito mal explicado.· . · · 

Hoje, a Veja deixa o Governo numa situação 
muito delicada, principalmente porque são dois Mi
nistros que se acusam um ao outro. Não é o Líder 
.do PT ou de outro partido: é um Ministro que diz que 
o outro é responsável por mandar fazer as investiga
ções. Isso é muito sério. 

Meus amigos, falam da reeleição nos Estados 
Unidos, mas lá nunca se viu um fato como este: me-

xer com a honra, com a dignidade, com a vida, bwr
cando apetrechos do cidadão. Na véspera da reu
nião da Executiva do PPB, aparecem os nove como 
devedores do Banco do Brasil. E agora demitem o 
Secretário?! O que ele tem a ver com isso? A situa
ção está ficando delicada. 

O Brasil é testemunha, assim como o Senado, 
de que o Presidente da República fez esforços. ;O 
Brasil_ e o Senado Federal são testemunhas disso. 
Ninguém tem dúvida: se dependesse de Sua Exce
lência, só haveria um candidato à Presidência do 
Senado Federal. É claro que a situação aluai não é 
boa para Sua Excelência; não por causa do nosso 
candidato, mas principalmente pelo Sr. Antonio Car
los, que possui um temperamento complicado. O 
melhor para Sua Excelência é que houvesse somen
te um candidato. Não há? Então, que se respeite a 
decisão desta Casa, sem intervenção. 

Já está na hora de o Presidente da República 
se pronunciar, porque a Imprensa vem repetindo as 
notícias. Hoje, a Folha de S.Paulo publicou uma sé
rie de notícias com relação a Ministros que estariam 
intervindo no Senado Federal, cobrando dos Depu
tados do PMDB para que venham falar com o Sena
do. O Presidente da Câmara dos Deputados vai rea
lizar a eleição para a Presidência dessa Casa depois 
que fizermos a eleição para a Presidência do Sena
do Federal. O resultado daqui altera o de lá. É uma 
situação muito delicada e constrangedora. 

-Se o Sr. Antonio Carlos é o primeiro amigo do 
Presidente; se foi S. Ex' o primeiro que se apresen
tou'como o grande eleitor do Presidente; e se S. Ex' 
é ·o grande coordenador da reeleição, o ideal é que 
S:· Ex' não crie·esse tipo de problema para o Presi
dente da República. O gesto tinha que ser de Sua 
Excelência. Há' úma coisa interessante: até agora o 
PFL não se pronunciou. O Sr. Antonio Carlos, até 
este momento etn que estou na Tribuna, é candidato 
do Sr, Antonio Carlos, porque não houve uma reu
nião da Bancada do PFL definindo quem é candida
to. do Partido. Nós do PMDB já realizamos dez reu
niões para discutir a questão da Presidência. Até o 
presente momento, não tomei conhecimento de que 
tenha havido reunião da Bancada do PFL para deci
dir o seu candidato. 

A verdade é que o normal, o grande gesto se
ria o Sr. Antonio Carlos declarar. "Eu gostaria de 
presidir o Senado, pretendo presidir o Senado, eu 
vou presidir o Senado, mas tenho tempo para espe
rar. • Essa não é a vez. Há um plano importante; es
tamos no esquema da reeleição do Presidente da 
Rep~blica; vem a emenda da reeleição, e isso pr;qi-
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sa passar. Será que o Sr. Antonio Carlos, na Presi
dência do Senado, agirá diferente do Sr. lris Rezen
de na Presidência no encaminhamento da emenda 
da reeleição? Não creio. Nem o Sr. Antonio Carlos 
poderá coagir, pois terá que agir com isenção, nem 
o Sr. I ris Rezende deixará de fazer o esforço que pu
der fazer, dentro das suas teses, pela emenda da 
reeleição. 

Querer dizer que o destino da emenda da ree
leição está sendo travado agora e que, se ganhar, o 
Senador Antonio Carlos garantirá a reeleição; e que, 
se o Senador lris Rezende ganhar, a emenda cairá, 
isso não é verdade. 

Portanto, Sr. Presidente, o Presidente Fernan
do Henrique tem diante de si a responsabilidade de 
autoridade maior, autoridade que tem que ser res
peitada por nós. Tenho o maior respeito por Sua Ex
celência, até porque já assistimos, no passado, a 
tanto desgaste de Presidentes, com conseqüências 
tão ruins para a democracia, que temos que ficar fe
lizes em ver um Presidente com força, prestígio e 
credibilidade, pois isso fortalece a democracia 

Jamais passa pela nossa cabeça, nós do 
PMOB, criar qualquer dificuldade, problema ou dra
ma de consciência ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso. Sua Excelência conta com o nosso 
apoio, a nossa presença e solidariedade. 

De repente, não ma:is que de repente, parece 
que a tradição, o Regimento, a história deixaram de 
ser eles mesmos e se quer alterá'los. Ficaria muito 
mal para o PMDB se aceitasse isso! Perdoem-me os 
meus Companheiros de outros Partidos: ficará muito 
mal para o Senado se isso acontecerl Se, de repen
te, não mais que de repente, por 'mais ilustre, bri
lhante e simpático e por mais poder de convenci
mento que possa ter ·um Senador desta Casa, será 
difícil vê-lo eritmr, sentar-se e alterar a composição 
das coisas; o que era deixa de ser. Sr. Presidente, 
isso não fica bem! 

Faço urif apelo ao 'Presidente Fernando Henri
que Cardoso: o PMDB tem um candidato, o Senador 
lris Rezende, que, Certamente, irá até o fim dispu
tando voto por voto. Queremos a independência do 
Poder Legislativo e o. presidente respeitando e não 
admitindo que, nem o seu nome, nem o nome do 
Banco do Brasil, nem o nome de Ministro, nem de 

-quem quer que seja tenha qualquer tipo de intromis
são nestepiEmário ou nos gabinetes dos Srs. Sena
dores. Isso é muito importante, é tremendamente im
portante. Creio que o Presidente da República have
rá de compreender a importância disso. 

Eu poderia entrar em mais detalhes e dizer que 
respeito muito o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
por demonstrar um grande espírito lutador nas suas 
opiniões, nas suas defesas, nos seus interesses par
tidários. É verdade que ele tem credibilidade e pres
tígio na Bahia. É um estilo que admito que respeito, 
mas penso que o Sr. Antonio Carlos Magalhães po
deria ficar um pouco mais no Senado federal, adap
tar-se mais ao convívio no Senado, .para, en!iio, 
aguardar a Presidência desta Casa. Incidentes ~o 
o ocorrido com o Senador Ney SuassUJ:\a, com o Se
nador Humberto Lucena, com o nobre Uder do PSB 
são pertinentes de pessoas que estão acostumadas 
a viver no local, porque é muito difícil •••. Claro que a 
pessoa se adapta logo, mas, quando se é o cacique 
aqui, para ir a uma reunião onde só há: caciques, é 
necessário um pouquinho . de . adap!a~o. Entendo 
que o Sr. Antonio Carlos Magalhães é um Uder de 
competência e tenho por ele o maior: respeito, mas, 
até no interesse dele, penso que deveria respeitar a 
candidatura do Senador lris Rezende, .pois S. Ex" 
tem direito a essa oportunidade. . · :. : : · · · 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador Pedro Si
mon, V. Ex" me concede um aparte? . , · .: 
_ O SR. PEDRO SIMON -'-Ouço V.· Ex" com pra-

zer, Senador Gilberto Mirànda. · 
o Sr. Gilberto Miranda - Seriador Pedro Si

mon, anteriormente,' quando· V. Ex"' subiu à tribuna 
desta Casa para falar sobre reeleição; ou eleição da 
Mesa do Senado Federal, eu estavà ausente. La
mentavelmente, naquela oportunidade, V. Ex" fez 
declarações levianas a meu ·respeito; e, por isso, 
penso que é muito bom· 'esiar aqul ·presente hoje. 
Tive a tranqüilidade de ligar para o Governador do 
meu Estado e informar-me se alguma ·vez havia qon
versado com V. Ex" a respeito da áfimiativa de V. 
Ex", ou seja, de haver eu ajudado financeiramente o 
atual Governador na eleição para Prefeito de Ma
naus.e que, para isso, S. Ex" teria deixado o Senado 
Federal por um período de seis anos. O Governador 
disse-me que nunca manteve conversa com V. Ex", 
entretanto, se V. Ex" quiser conversar com ele terá 
oportunidade de fazê-lo, pois ele está chegando hoje 
a Brasma. Quando V. Ex" fez essas afirmações, eu 
estava em Nova Iorque, prestigiando um sócio meu, 
que tinha sido escolhido o "Homem do Ano". Desejo 
dizer também que a carapuça não me serve. V. Ex" 
faz três afirmações, sendo que uma é verdadeira e 
duas não são. V. Ex' diz que o Regimento da Casa 
estabelece que a maior Bancada elege o Presidente, 
e isto não está no Regimento. V. Ex" afirma que a 
maior Bancada, no início da Legislatura, escolhe o 
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Presidente. O Regimento Interno,· no seu art. 60, 
simplesmente dispõe: 

• Art. 60 - A eleição dos Membros da 
Mesa será ferra em escrutínio secreto e a 
maioria de votos, presentes a maioria da 
composição do Senado, assegurada, tanto 
quanto possível, a participação proporcional 
das representações partidárias ou dos blocos 
parlamentares com atuação no Senado.' 

Os art.s 59 e 60 do Regimento Interno, que tra
I~ da eleição, não dizem que a maior Bancada ele
ge o Presidente do Senado. Mas V. Ex" tem razão 
quando diz que é uma tradição escolher como Presi
dente da Casa um representante do maior Partido. A 
primeira vez que vim ao Senado, por poucos meses, 
como Suplente do ex-senador Carlos Alberto De'
Carli, ajudei a· .votar em Mauro Benevides, repre
sentante da maior Bancada, eleito Presidente desta 
Casa. E foi a maior Bancada, mas por voto secreto, 
como V. Ex" ~- Considero o compánheiro !ris Re
zende um homem competente, de um convívio ex
cepcional. Trata-se de um vencedor, de pessoa por 
quem teuno profunda admiração. Os outros 80 Se
nadores desta Casa merecem de mim absoluto res
peito. O comportamento de cada um é individual. 
Somos o que sómós, mais alegres, mais tristes ou 
mais agressivos. Se a fidelidade partidária tivesse 
sido aprovada, talvez parte do discurso de V. Ex" es
taria fora do script, mas, lamentavelmente, isso não 
ocorre. Não temos a fidelidade partidária; então, há 
Senadores que se filiaram a partidos desde o início 
desta Legislatura, enquanto outros saíram do parti
do. Quando aqui cheguei, vindo já do PMDB, do 
qual faço parte há catorze anos, tínhamos 27 Sena
dores; hoje estamos. com 23 Senadores. V. Ex" per
cebe que, só neste ano, muitos Senadores entraram 
e saíram do Partido. Penso que isso faz parte da de
mocracia e por não haver sido instituída ainda a fide
lidade partidária. Então, só para lembrar a esta Casa 
os dois pontos que V. Ex" expõe, um deles falado ao 
meu respeito quando eu estava fora. Lamento que 
V. Ex" o tenha feito, pois temos um convívio muito 
bom, eu com V. Ex" e com sua famnia. Dessa forma, 
não caberia naquele momento tal afirmação, que V. 
Ex" poderia ter feito quando eu estivesse presente 
nesta Casa. Agradeço o aparte de V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON - Primeiro, agradeço o 
aparte do companheiro do PMDB, Gilberto Miranda, que 
está aqui integrando a nossa Bancada, os nossos 23 
Senadores. V. Ex" poderia ter abordado um outro ponto, 
pelo qual peço desculpas, o fato de que a imprensa afir
mou, insistiu que V. Ex" tinha saído do PMDB e que es-

lava no PFL Em relação 'a esse fato, falei desta tri
buna também e peço desculpas a V. Ex". 

A imprensa comete injustiças. Ela tem que ser 
um pouco mais comedida Julgo que a imprensa não 
poderia inventar essas histórias todas. Não, o Sena
dor Gilberto Miranda integra os quadros ·do PMDB. E 
eu, naquela ocasião- estou Pedindo desculpas, em
bora V. Ex" não tenha falado sobre isso -, afirmei 
que V. Ex" tinha saído, o que fiquei sabendo pelas 
manchetes dos jornais, o que não era verdade. 

Solictto ao Senador Jader Barbalho, pois trata
se de sua responsabilidade como Líder da nossa 
Bancada, que dê alguma expliCação, uma vez que 
toda a Bancada assinou uma nota -: a primeira assi
natura é do Presidente José samey e a segunda do 
Senador Jader Barbalho - onde expúnhamos que, 
segundo a tradição, o Presidente deveria pertencer 
ao maior Partido e que, de acordo com o Regimento 
Interno, o Presidente seria um Senador filiado ao 
maior Partido nc. início da Legislatura. 

Até esse momento, não tinha visto nenhum Se
nador, jornalista ou comentarista, ninguém, contest
ar a nota do PMDB. Agora, nosso companheiro Gil
berto Miranda faz uma contestação e levanta uma 
dúvida sobre o assunto. Não serei eu nem o Sena
dor Gilberto Miranda que devemos dar explicações, 
mas cabe ao Senador Jader Barbalho responclf!r a 
interrogação que ficou. . . . { ;I 

O Senador Gilberto Miranda reconh~. que se 
trata de tradição, mas não. de Regimento. Pelo que 
debatemos na reunião e pela nota que assinamos, 
estamos dizendo que, pelo Regimento, o Presidente 
eletto seria o da maior Bancada no início da Legisla
tura- e somos hoje a maior. Bancada. 

Quando falo algo, faço-o de coração, e quis di
zer que V. Ex", como Vice-Líder e como Suplente, 
colaborou na eleição do prefeito e ficou no lugar 
dele. Não vejo ofensa alguma. Aconteceu isso com 
muitas pessoas que estão aqui. Mas, se V. Ex" se 
sentiu-magoado, digo, com toda sinceridade, que 
não foi minha intenção e peço desculpas a V. Ex". 

O Sr. Gilberto Miranda - Não me senti ma
goado em nenhum momento, Senador. A única coisa 
que não é verdade é que -V. Ex" sabe - hoje, para se 
contribuir numa campanha ternos de comprar bônus. E 
mesmo que quisesse fazer uma doação pessoal, não 
aceito o sorriso irânico de V. Ex". Quero dizer a V. Ex" 
que não contribuí com absolutamente nada na campa
nha do ex-8enador Amazonino Mendes. 

PEDRO SIMON - V. Ex" está sendo crueL 
O Sr. Gilberto Miranda - Quero dizer mais a 

V. Ex": nosso Partido,. naquele momento, tinha pm 



IIS ANAIS DO SENADO FEDERAL Dezembro 1996 

candidato, o José Outra. Esse, 'im àpõiei •drabãlhei 
por ele. 

O SR. PEDRO SIMON • Na convenção? 
O Sr. Gilberto Miranda - Na convenção e fora 

da convenção. Não tinha nenhum interesse, naquele 
momento, em passar seis anos no Senado, o que 
muito me engrandece. 

O SR. PEDRO SIMON • Não sabia e peço des
culpas a V. Ex". Não houve intenção. 

Volto a dizer: vamos ter uma eleição aqui. Meu 
nobre Líder do PT, concordo com V. Ex" - também 
gostaria de saber como vê o Dr. lris Rezende: acho 
que essa questão da pauta foi uma conquista. É o 
mínimo a ser feito. Defendo muito mais, que tenha
mos, uma vez por mês, uma reunião administrativa 
dos 81 Senadores para discutirmos todas as questõ
es. Tínhamos que ter o direito de discutir se vai colo
car granito no corredor, atrás da biblioteca; discutir 
sobre reformas e alterações as mais profundas; pen
so que deveríamos ter o direito de discutir sobre o 
número de pessoas que vão a Moscou ou a qual
quer outro lugar. Deveríamos ter uma sessão ordiná
ria dos 81 Senadores, uma vez por mês, para discu
tir problemas internos. Temos condições de fazê-lo. 
Perdoe-me, nobre Líder do PT, discordo de V. Ex", 
isso podemos buscar dos dois candidatos. 

Mas V. Ex" deixou uma interrogação no ar, já 
que os dois candidatos terão a oportunidade de ex
pressar seus pontos de vista. Conforme o que fala
rem, V. Ex" apóia um ou outro. Pensei que tínhamos 
uma liminar e que V. Ex" concordasse com ela. Per
doe-me a sinceridade, mas sou de dizer o que pen
so. Vou fazer apenas um alerta: pelo discurso de V. 
Ex" hoje, se for assim, até fevereiro ou março, V. Ex" 
estará votando no Senador Antonio Carlos Magalhã
es. Porque se ele resolver abordá-lo como o "Toni
nha Ternura•, não pense V. Ex" que, com esse seu 
tipo, vai resistir. Não resiste. O voto de V. Ex" já está 
conquistado. Por isso é bom esclarecer. Pelo aparte 
de V. Ex", o Senador Antonio Carlos Magalhães vai 
começar a agir, o 'Toninha Ternura• está agindo. E 
levanto uma preliminar: antes de saber quais são os 
propósitos, é necessário saber qual a origem da 
candidatura. 

O Sr. José Eduardo Outra - V. Ex" me permite 
um aparte, nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço-o com o maior 
-prazer. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Pedro 
Simon, V. Ex" está querendo, a meu ver, que eu 
faça uma declaração de voto nesse momento, mas 
não vou fazê-lo. O que cobrei, o - quero ver são 

os proje!<lS ·oo·s ·do.s ·senadores. Todavia, todos sa
bemos que, em campanha eleitoral, muitas vezes 
promete-se aquilo que não se tem a mínima inten
ção de cumprir; promete-se aquilo. que não tem ne
nhum vinculação com· o próprio passado de candida
tos. Estamos cansados de ver isso não só em elei
ções internas, mas também em eleições externas. 
Não tenha dúvida de que não vamos orientar o nos
so voto apenas pelo discurso que os candidatos ve
nham a fazer, pelos compromissos que eles porven
tura venham a assumir, porque estamos num pro
cesso eleitoral e sabemos muito bem' o quão fácil é 
assumir compromissos em processo :eleitoral. Mas 
isso não nos impede de ouvir os projetas dos dois 
candidatos porque até agora estamos vendo os no
mes na imprensa, nas conversas e: nós pronuncia
mentos, mas não ouvimos ainda· a plataforma dos 
dois Senadores. Entretanto, saiba V. Ex" que a es
colha do nosso candidato não vai, de maneira algu
ma, apenas se orientar pelo· discurso que um ou ou
tro fizer da tribuna desta Casa. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON - SaJ:iia que esse era o 
pensamento de V. Ex". Só fiz a provocação para ou
vir V. Ex", porque, se ficasse só na primeira parte, 
até ficaria com pena d~ V.· Ex", pelo' aSsédio que V. 
Ex" teve. Agora ficou mais claro; ficou mais esclare-
cido. · · · · ·' 

. Não tenho nenhuma . mobilizaÇão de ordem 
pessoal. Quero dizer a V. Ex"s qu~ iE)nho o maior 
respeito pelo Senador Antonio Carlos_ Magalhães. 
Gosto do estilo de combate, de debate, de ação que 
S. Ex" tem. Mas penso que na vida. temos que ter 
princípios. A classe polítiqa brasileira já está tão es
vaziada, tão espezinhada, são tão poucas as tradi
ções ~ue temos, são tão mín!mas as referê~as. 
que nao podemos nos dar o d1re1to de, de repente, 
esquecermo-nos de uma delas. · · 

Há uma tradição no Senado -da República Se
gundQ a qual o maior Partido indica o candidato •. Era 
assim, faz-se assim. O Sr. Antonio Carlos Magalhã
es é um grande Líder, uma grande liderança? É. S. 
Ex" movimenta, agita, sacode. É um grande nome? 
É, mas não é maior do que a tradição, não é maior 
do que o Senado. S. Ex" .. é um grande nome, o 
maior, possui todos os adjetivos favoráveis, mas a 
tradição é a tradição, a história é a história. 

Vamos respeitar o PMDB, que é um Partido 
simples, modesto. Vivemos nossas dificuldades in
ternas, reconhecemos isso e estamos vivendo, um 
instante de readaptação, estamos nos acomodando, 
buscando um discurso novo. O PMDB não é um 
Partido que não cumpriu sua parte. Há pessoas que 
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se enganam .. Não e ·aquele Partido ·que 'não'iez 
nada. Se analisarmos a História do Brasil veremos 
que não há Partido político que tenha dado· mais 
contribuição para seu País que o PMDB. Nós luta
mos. Fala-se nos grandes momentos do Brasil: anis
tia, Constituinte, combate à tortura, eleição direta - o 
PMDB sempre esteve presente. As teses que leva
ram o PM0!3. a lutar pelos quatro cantós do Brasil 
são teses vitoriosas. Temos que buscar nosso dis
curso de hoje. O que fazer hoje? Penso que é bus
car as teses sociais. Olhar para o povo que sofre, 
que passa fome, que está na miséria, que vive as iro
justiças soCiais. Mostrar ao Presidente Fernando 
Henrique que o discurso dele de ontem deve ser o 
de hoje, não é só internacionalização, globalização, 
economia plural, privatização, são os problemas so
ciais, os 30 milhões que passam fome são importan
tes. O PMDB ·está buscando o seu papel. Queremos 
respeito. · · 

Não e.SJam_os trnendo uma pessoa arbitrária, 
autoritária, mas uma pessoa à qual se pode pergun
tar o que quer c.omo candidato do PMDB. Por que o 
PMDB quer colocar esse candidato na Presidência? 
Estamos indicando o Senador fris Rezende, um ho
mem de bem, íntegro, correto, amigo do Presidente -
tão amigo que o convidou para ser seu Ministro - um 
homem dignei,· úina homem que quer a Presidência 
do Senado para fazer a coordenação, para conduzir 
- e é muito melhor, Sr. Fernando Henrique Cardoso -
, o processo' da reeleição, o ·homem da bonança, da 
tranqüilidade;_ que consegue convencer as pessoas 
sem precisar bater na mesa. O PMDB não está pe
dindo a Presidência do Senado e nem tirando o lu
gar de ninguém, até porque o cargo de Ministro po
deria ser mais importante do que o de Presidente do 
Senado. Não estamos avaliando quantos pontos 
vale um cargo de Ministro e quantos pontos vale a 
Presidência do Senado. Não estãnios discutindo pe
sos, estamos discutindo ética. 

A Presidência do Senado cabe ao maior Parti
do, e não podemos nos furtar disso. Eu disse isso 
aos Deputados do PMDB, e S. Ex"s entenderam. É 
bom que a imprensa saiba disso: que eu saiba, até 
agora, nenhum Deputado, nenhum Líder, nenhum 
Parlamentar do PMDB veio ao Senado pedir que reti
rássemos a candidatura do Senador lris Rezende. Ou 
houve alguém? A imprensa publicou que a Câmara 

- dos Deputados assediará o Senado FederaL. Eu não 
vi ninguém aqui fazendo isso. Não vi nenhum Deputa
do do PMDB que tenha vindo procurar os Senadores 
para dizer que devem retirar a candidatura do Sena
dor I ris Rezende por causa disso ou daquilo. 

São duas questões distintas. Não tenho nenhu
ma dúvida quanto à eleição do Deputado Michel Te
me r. Acredito muito nas assinaturas do · Deputac:IQ, 
Luís Eduardo Magalhães e do· Sr. Jorge Bomhab~l 
sen, porque os conheçO, sei ' quem são. Conheço 
suas histórias: são pessoas dignas e corretas. É nor
mal que S. Ex's façam o·que quiserem. Não pensem 
que estou discutindo isso. É um direito de S. Ex"s 
lançar uma candidatura, brigar, discutir, debater, for
çar, como é direito do Presidente da República con
vidar o Senador lris Rezende para ocupar o cargo 
de Ministro. Sabemos que isso faz parte da política e 
das eleições. Daqui a pouco, o Senador lris Rezen
de poderá aceitar, e, pronto; terminou. Isso faz parte 
da política. Não vejo nada demais nisso. O Sr. Luís 
Eduardo dizer que seu projeto prioritário é eleger 
seu pai Presidente do Senado é absolutamente nor
mal. Pedir voto e dizer que essa Bancada do PMDB 
é muito fraca, tudo isso é normal. Não seria normal 
se a nossa Bancada, de repente, tirasse· o Senador 
lris Rezende da disputa. Não seria normal, de repen
te, o Presidente da República interferir onde não 
pode interl€rir. Se houvesse uma interferência,· o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que duran
te coze anos foi Senador, deveria dizer: cumpra-se a 
tradição, e não fazer o contrário. 

o Sr. Humberto Lucena· V. Ex" permite-me 
um aparte? · · 

O SR. PEDRO SIMON·- Com a ·capacidade, 
com a competência e com a' sua história, porque V. 
Ex" é a história dó Senado. · · · · · · · · · 

O Sr. Humberto Lucena - Agradeço-lhe a rll
ferência, nobre Senador Pedro Simon. Desejo cum
primentá-lo pelo' seu lúcido pronunciámento como 
analista político. Devo ·dizer-lhe que estou lamentan
do profundamente que a tradição a que se referiu V. 
Ex' esteja prestes a ser quebrada no Senado. É 
uma tradição de cunho institucional a de não se dis
putar em plenário a Presidência desta Casa. Aqui, o 
critéiio sempre foi esse a que· V. Ex" se ·referiu, ou 
seja, a maior Bancada indicaria o Presidente, e os 
demais cargos seriam distnbuídos proporcionalmen
te na Comissão Diretora, de acordo com o peso de 
cada Bancada. 

Quem sabe se daqui até o dia 15 de fevereiro 
ainda não teremos a oportunidade de verificar que o 
nosso direito será reconhecido mais uma vez? Que
ro também aproveitar a oportunidade para cr.-nuni
car a V. Ex" que hoje compareci a uma reun;;:;o da 
Comissão Executiva do PMDB, em companhia do 
Senador Jader Barbalho, Líder do nosso Partido, e 
houve ali uma manifestação oficial c!a nossa agre-
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miação partidária de apoio às candidaturas de Mi
chel Temer para a Presidência da Câmara e de lris 
Rezende para a Presidência do Senado. De agora 
em diante nós não temos apenas uma manifestação 
da Bancada do Senado ou da Bancada da Câmara, 
mas uma manifestação político-partidária do PMDB 
em âmbito nacional. 

O SR. PEDRO SIMON - Quero interpretar com 
a Lógica a importante afinnativa de V. Ext: o PMDB 
fez o seu papel, quer dizer, oficializou uma candida
tura na Câmara e uma candidatura no Senado. 

VoHo a repetir, e que me perdoe o Senador lris 
Rezende, eu não sou fanático e não penso que para 
nós a Presidência do Senado seja questão de vida 
ou de morte. Essa preocupação não existe para 
mim. Eu até brincava com o Senador lris Rezende 
dizendo-lhe que para mim é até mais simpático ter o 
Senador Antonio Carlos como Presidente desta 
Casa. S. Ex" seria um Presidente enérgico, rígido. 
Nós iríamos divergir. Eu iria levantar questão de or
dem, S. Ext iria responder. S. Ext iria responder du
ramente, eu também iria responder da mesma for
ma. Para mim até que seria bom, porque quando le
vantamos uma questão de ordem e o Senador lris 
Rezende responde, se falamos um pouco mais afto, 
S. Ex" fala como pastor: "Meu filho, vamos com cal
ma •. Eu não tenho nada de pessoal. Não tenho ne-. 
nhuma queixa de nenhum Presidente, nem do Presi
dente Samey nem de V. Ext, Senador Humberto Lu
cena. Sempre recebi, como Senador, o melhor trato. 
Não tenho, repito, como Senador da República, ne
nhuma queixa da Mesa do Senado. E não espero 
nada de pessoal do Sr. lris Rezende. De outra parte, 
dizem que para o PM.DB é importante. Também não 
dct! ·~ortância a iSS:Q. Penso. contudo, que é im
portante para a Instituição, porque se criou - e não 
tomos nós, mas a ifl)prensa; isso está na imprensa-, 
primeiro, que o PMDB, que era maioria, iria tomar-se 
minoria; que iriam sair· alguns Senadores, etc. Fica
va mal, ficava muito ruim para o Senado, para a polí
::ca brasileira, dizer-se que dois, três ou quatro Se
nadores sairiam do PMDB e iriam para o PFL para 
que este Partido se tomasse maioria. Pelo amor de 
Deus, eu, que ando pelo interior, vi o que isso signifi
cava. 

Tem razão o meu querido Senador quando diz 
que, infelizmente, como não há o instituto da fideli

- dade partidária, acontecem essas coisas - é verda
de. Mas nem por isso vamos exagerar, como trocar 
de partido na véspera da eleição. 

Esse foi o primeiro obstáculo, a primeira ques
tão que foi levantada. Segundo, dizem que tradição 

não vale, que não é nada, que não tem nada a ver, 
que vai ser o candidato fulano e pronto. Terceiro, 
porque o Presidente da República, porque o Ministro 
das Comunicações, porque não sei ·mais quem irá 
intrometer-se para alterar o processo. · 

Sr. Presidente, a elei~ no Senado é UI'Tlé\ roti
na, não tem maior significado, de repente nos reuni
mos e elegemos a Mesa Diretora;.como aconteceu 
quando elegemos o Senador José Samey. 1 

De repente surgiram manchetes e ·mais man
chetes até criar uma crise. Qual é.a crise? Que· o 
Presidente da República terá que.· decidir entre 
PMDB e PFL O PMDB tomou a decisão, a Bancada 
decidiu, a Executiva decidiu, o Regimento decidiu e 
a tradição decidiu. 

Vou dizer a V. Ex"s o que penso. Cobrem-me 
depois. Todos vão se enganar, po.rque o Senador 
lris será eleito por unanimidade •. Na hora da eleição, 
o Senador Antonio Carlos entenderá e fará o grande 
gesto de retirar a sua candidattira.· S. Ext não irá 
criar uma situação de constrangimento a tal ponto 
de o Presidente da República ter· que decidir, entre 
duas candidaturas, a sua base. · 

Seria a renúncia a grande saída. O Senador 
Antonio Carlos é uma pessoa de grandes gestos, 
contra ou a favor. Em cima do muro, não é lugar 
para S. Ext, e nunca foi. Por isso, eu me atrevo a fa
zer-lhe um apelo: Senador Antonio Carlos, embora a 
candidatura de V. Ext seja importante, embora V. 
Ext reúna todas as condições para ser Presidente 
do Senado, não há dúvida nenhuma nesse sentido, 
o momento agora é de conjunto; daí a contusão. V. 
Ext é o grande coordenador da reeleição, o grande 
nome do Sr. Fernando Henrique· Cardoso. Se V. Ext 
quer ajudar na reeleição do Sr. Presidente da Repú
blica, se quer ajudar o processo, o grande gesto é o 
da sua renúncia à Presidência desta Casa. 

Há momentos em que avànçar é importante, 
mas .há momentos em que parar é importante. Não 
há nenhum menosprezo, humilhação ou desdoiro 
em dizer: não causarei esse tumufto, ·essas alteraçõ
es, essas dificuldades. E S. Ext terá o respeito e· a 
admiração de todos nós. 

Mas a imprensa vem insistindo de uma manei
ra exagerada. V. Ext comunica, Senador Humberto 
Lucena, que a Executiva se reuniu para tomar uma 
decisão, e hoje a imprensa publicou que o Deputado 
Paes de Andrade procurará o Senador Jader Barba
lho, para que S. Ext peça ao Senador lris Rezende 
que retire a sua candidatura, a fim de apoiar Antonio 
Carlos Magalhães. Essa é a principal matéria do 
"Painel" da Folha de $.Paulo de hoje. Repito: o Mi-
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nistro das Comunicações convenceu o Deputado 
Paes da Andrade a procurar o Líder do PMDB, Ja
der Barbalho, para que s_ Ex" peça ao Senador lris 
Rezende que retire a sua candidatura, porque o can
didato do Senado se chama Antonio. Carlos Maga
lhães. Então, veja como a notícia está espalhando
se de maneira irreal e incorreta. 

Muitas vezes, Sr. Presidente, para fugir da im
prensa, devemos vir para a tribuna. Eu estou mais 
na tribuna e menos na imprensa. Sou de uma época 
em que o jornalista mais importante do jornal senta
va-se na Tribuna da Imprensa do Parlamento. Na 
Assembléia Legislativa, os jornalistas mais classifi
cados, mais competentes, mais responsáveis, assis
tiam aos debates e, no dia seguinte, publicavam 
aquilo que haviam presenciado. 

Neste momento, V. Ex"s podem reparar que a 
tribuna da imprensa está vazia. Se quisermos falar 
com algum jornalista, devemos nos dirigir ao cafezi
nho, ao corredor. Hoje o jornalista já sai do jornal 
com uma pauta elaborada. O que acontece nesta 
Casa não tem importância; interessa que o jornalista 
cumpra aquela pauta que recebeu. É lamentável, 
porque o respeito deveria ser recíproco. A imprensa 
pode dizer o que quiser do Parlamento ou dos Parla
mentares, mas uma rádio que fica no ar 24 horas - a · 

· única ·exceção é a Voz do Brasil, que também que
rem .tirar - ou um jornal que tem 50, 60 páginas têm 
a obrigação de informar o que está acontecendo de 
fato e não apenas o que julgam que deva ser infor
mado. 

. Espero que a imprensa publique amanhã -
nada a meu respeito, porque não tenho nenhum sig
nificado - o que afirmou o Senador Humberto Luce
na: "A Executiva do PMDB reuniu-se e tomou uma 
posição definitiva. O Senador lris Rezende é candi
dato do PMDB à Presidência do Senado Federal, 
até o fim." Justamente o contrário da notícia de hoje 
de que o Ministro Sérgio Motta procurou o Deputado 
Paes de Andrade e este concordou que o Senador 
lris Rezende deve retirar a candidatura. Assim não 
pode ser. 

Acredito que podemos viver um grande mo
mento. Dentro do PMDB, já começamos. V. Ex" não 
estava presente, meu nobre Líder, quando iniciei o 
meu pronunciamento, falando de V. Ex", do gesto de 
-grandeza de V. Ex" que, com muito direito, disputava 
a Presidência do Senado. V. Ex" e o Senador lris 
Rezende eram nossos candidatos, mas, quando viu 
que as possibilidades estavam apontando para uma 
possível disputa em plenário, V. Ex" disse que não 

participaria, pois, como Líder, pretendia comandar o 
processo. 

Começamos com o gesto de grandeza de V. 
Ex". Nós tínhamos dois grandes candidatos, V. Ejx" e 
o Senador lris Rezende, e ficamos com o Senador 
lris Rezende como candidato e V .. Ex" como coorde-
nador. . . 1 

Creio que o Senador Antonio Carlos Magalhã
es vai compreender e terá um grande gesto que 
marcará sua presença, sua biografia, o que poderá 
surpreender muito seus adversários, mas. Dão a 
mim, pois além de advogado, estudei psicologia du
rante 6 anos e tenho um conhecimento um ppuco 
maior das pessoas. A mim não .surpreende.rá.se o 
Senador Antonio Carlos Magalhães brigar até o últi
mo dia, fizer o que tiver que ~r até o úHirno dia. 
Mas quando sentir que poderá levar o Presidente a 
um movimento desses, vai recuar e, nesse dia va
mos ter uma grande festa demcxiráti~. com a elei-
ção do Senador I ris Rezende. · 

Muito obrigado, Sr • .Presidente ... 

Durante u ·discurSo· do Sr.· Pedro Si
mon, o Sr. Júlio Campos, ·22. 'Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias, 32 Secretário. 

Durante o ·discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Levy Dias, 32 Secretário, 'deixa a 
cadeira da presidência, que· ê ocupadà pelo 
Sr. Renan Calheitos, 22 Secretário: · • ' 

''' ' .. '. '' . 
Durante o ,qiScurso 'rio' Sr. 'f>edro Si

mon, o Sr. Renan' Calheiros, 22 Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Mauro Miranda:.· . . · 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Mauro Miranda deixa a cadeira 
da presidência. q,uf3 é ocupada pelo Sr. José 
Fogaça. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA. - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - O Sena
dor José Eduardo Outra cede a vez ao nobre Sena
dor Gilberto Miranda. 

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Miranda 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. 

Para uma breve comunicação. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo 
comunicar que, nesta data, pedi meu desligamento 
com.o membro do Partido do Movimento Democráti-
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co Brasileiro - PMDB -, agremiação de que tive a 
honra de participar desde 1982. Nesses 14 anos de 
PMDB, representando o Estado do Amazonas, ocu
pei os cargos de Secretário-Geral e de Vice-Presi
dente Regional do Partido. 

No Senado Federal, prestei o juramento consti
tucional, como Senador da República, pela primeira 
vez em 1989 e por poucos meses. Retomei em 31 
de dezembro de 1992 para ocupar uma cadeira se
natorial até o término do meu mandato, que se en
cerrará em fevereiro de 1999. Durante todo o tempo, 
procurei incessantemente honrar, com todos os 
meus esforços, o Partido a que sou filiado, o meu 
Estado e sobretudo esta Casa e o meu País. 

No PMDB, encontrei a amizade fraterna e os 
sábios ensinamentos do hoje Presidente desta 
Casa, Senador José Samey, que, com sua estatura 
de homem público exemplar, sua história reconheci
da de estadista, é um marco decisivo no comando 
deste Poder da República, pois sabe conferir a este 
Senado Federal o prestígio e o reconhecimento de 
todos nós e da Nação como um todo. 

Ao Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB 
nesta Casa, agradeço a gentileza e a confiança de 

. ter sido por ele indicado como seu Vice-líder. Pude, 
ao longo desse fértil período de nossa convivência 
comum dentro do Partido, ajuizar o caráter sereno e 
ao mesmo tempo resoluto e firme de sua Liderança, 
quaisquer que fossem as circunstâncias em que o 
PMDB estivesse envolvido. 

Aos companheiros do PMDB no Senado da 
República, respeitosamente agradeço e reconheço 
as gentilezas pelo convívio fraterno nas lides do Par
tido e reverencio o carinho especial com que fui dis
tinguido em todas as nossas ações comuns. 

Muito obrigado. 

Gilberto Miranda Batista. Senador da República. 
Estou remetendo cópia desse meu pedido de 

desligamento ao Presidente do Partido Democrático 
Brasileiro, ao Presidente do Senado Federal, ao Pre
sidente do Partido no Estado do Amazonas e ao 
meu Líder, renunciando à Vice-Liderança. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Concedo 

a palavra ao Senador José Eduardo Outra, como Lí
der do PT. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -5E. 
Come Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Senadores, ocupo este espaço da Li
derança para voltar a um tema levantado aqui pela 
Senadora Emília Fernandes: o repúdio da Bancada 

do Partido dos Trabalhadores à ação repressiva 
montada no Estado do Ceará no dia de hoje contra 
uma manifestação de trabalhadores. 

· Estamos acompanhando o processo de inte
gração do Mercosul e temos notado que divemos 
setores_ da sociedade estão preocupados com f;l~ 
questão. · 

Quando os empresários se reúnem para discu
tir questões relativas aos empresários, de interesse 
dos empresários, são recebidos com toda pompa e 
circunstância pelos Presidentes das Repúblicas en
volvidas, em todos os fóruns onde se discute a 
questão do Mercosul. 

Hoje, centrais sindicais de todos os países que 
fazem parte do Mercosul iriam entregar um doeu-. 
mento, contendo as reivindicações dos trabalhado
res. Foi montada, no Estado do Ceará, uma verda
deira operação de guerra que, inclusive, infringiu a 
Constituição, particularmente, no direito de ir e vir, já 
que delegações dos Estados do Maranhão, do Piauí, 
do Rio Grande do Norte, da Bahia e de outros Esta
dos do Nordeste que se dirigiam para Fortaleza fo
ram impedidas de continuar a viagem, impedidas de 
entrar no Estado do Ceará pela Polícia Rodoviária . 

Depois, uma passeata de trabalhadores foi du
ramente reprimida pela Polícia em Fortaleza, inclusi
ve com a utilização de helicópteros. Não se poderia 
nem usar o argumento de que essa manifestação 
poderia estar colocando em risco a segurança das 
pessoas presentes à reunião, porque isso ocorreu 
no percurso de uma passeata que saiu da Univehõi
dade de Fortaleza em direção ao Palácio onde se 
realizava a reunião. Pretendia-se entregar um docu
mento onde estavam expressas as reivindicaçiles 
dos trabalhadores desses diversos países. Ainda no 
transcorrer da passeata, houve a violenta repressão 
da Polícia. 

Sr. Presidente, fatos como esse merecem a 
mais.ãbsoluta repulsa por parte do Partido dos Tra
balhadores. Entendemos que o Brasil não pode cOn
tinuar discutindo o seu processo de integração, seja 
no Mercosul, seja na globalização mais geral, sem 
levar em conta as reivindicações e as questões rela
tivas aos trabalhadores, levando em conta apenas 
os interesses dos empresários ou os interesses dos 
países. 

A exemplo da Senadora Emília Fernandes, 
gostaríamos de registrar o nosso repúdio a essa 
ação repressiva desencadeada contra os trabalha
dores de todos esses países, hoje, na cidade de 
Fortaleza, Ceará. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Reto
mando a lista de oradores inscritos, concedo a pala
vra ao Senador Mauro Miranda pelo prazo de 20 mi
nutos. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Palácio do 
Planalto deverá anunciar ainda esta semana a nova 
medida provisória da indústria automotiva, confir
mando a esperada ampliação dos incentivos fiscais 
para as empresas que se instalarem nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E a também espe
rada reação das áreas mais desenvolvidas do País 
não se fez tardar, usando pretextos e argumentos in
sustentáveis. Como gestor mais qualificado dos inte
resses nacionais, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso é depositário de nossa confiança e deverá 
ir em frente. A visão do verdadeiro estadista deve 
ser abrangente, e por isso eu acredito que ele não 
irá assustar-se com a disparidade das forças políti
cas em confronto, assumindo seus deveres com o 
País como um todc. . 

Eleito para governar um País marcado de desi
gualdades regionais e sociais, o Presidente é, como 

· símbolo dos compromissos com um grande projeto 
nacional, a encarnação das muitas faces e das múl
tiplas realidades que fazem a nossa diversidade. 
Esse é o seu universo de trabalho, como detentor 
das esperanças por um país menos desigual e por 
uma sociedade mais justa. Com um currículo invejá
vel de conhecimento das realidades nacionais, cabe 
ao Presidente liderar o processo de resgate do Bra
sil, que foi esquecido por muitas décadas de con
centração dos investimentos federais no eixo Sul
Sudeste. 

É claro que a Medida Provisória da Indústria 
Automotiva não será uma panacéia. Mas poderá ser 
o instrumento que vai inaugurar a reorganização do 
universo industrial do País, permitindo melhor distri
buição da riqueza e do emprego e contribuindo para 
amenizar as pressões sociais sobre os centros 
atualmente mais desenvolvidos. Só o egoísmo ime
diatista pode imaginar o contrário. Ainda me lembro 
daquele slogan que foi popularizado nos anos 50: 
"São Paulo não pode parar". Todos nós conhece
mos os custos da avalanche migratória que correu 
para São Paulo. A qualidade de vid<t caiu, a margi

-nalização social é assustadora, a violência urbana é 
uma das marcas mais dramáticas da maior cidade 
da América Latina. Por isso, não tenho a menor dú
vida de que a inversão desse processo interessa 
tanto a São Paulo como a Goiás, ao Maranhão, à 

Bahia, à Paraíba, ao Nordeste como um todo ou a 
- qualquer outro Estado que precisa promover o seu 

desenvolvimento. 

Criar novos incentivos para atrair poupanças 
externas é a saída para o Norte, ·o Nordeste e o 
Centro-Oeste. Já não temos a infra-estrutura ade
quada como atrativo. O caso do Centro-Oeste ainda 
é mais grave, porque estamos distantes do litoral e 
dos portos. O que resta para competir, senão uma 
política fiscal diferenciada? Em condições de igual
dade, seremos condenados a ver de longe o cresci
mento vertical dos Estados litorâneos do Centro-Sul, 
como meros expectadores. As reações eventuais 
são políticas, estão ligadas à perpetuação de privilé
gios regionais e, de forma alguma, devem influenciar 
as áreas técnicas do Governo que estão assesso
rando o Presidente da República. Se a medida provi
sória não sair exatamente da forma como foi anun
ciada, será inevitável a suspeita de que terá prevale
cido mais uma vez o desequilíbrio favorável a São 
Paulo na composição do Ministério •. Não acredito 
que o Presidente queira pagar essl'!. preço para a 
sua imagem. 

A proposta conhecida isenta do IPI e do Impos
to de Importação as máquinas e os equipamentos 
necessários à instalação de novas montadoras nas 
três regiões amparadas pelo projeto. Essa é a parte 
mais-importante da versão que foi publicada pelos 
jornais e vai encorajar os investidores que já mani
festaram intenção de localizar suas indústrias . no 
Brasil. Não vejo procedência nos temores de que a 
medida possa comprometer as relações multilat&faís 
na área do Mercosul. A integração não pre~~ 

- perda de soberania de qualquer das partes na imple
mentação de projetas locais. Para mim, isso não 
passa de nuvem de fumaça de origens conhecidas 
que não querem assumir autoria. O momento para 
confundir a verdade é favorável, porque a cúpula 
dos países do Mercosul está reunida em Fortaleza, 
e a versão divulgada acaba criando um fato pàlítico 
de mero fundo especulativo. Mas não acredito que 
isso possa inibir a decisão do Presidente da Aepúbli
ca. 

O Presidente sabe que esse não é um. bom 
momento para aumentar as áreas de atrito no Con
gresso. Há quatro meses, estamos aguardando os 
resultados do crédito de confiança que foi dado ao 
Governo. No começo de agosto, o Congresso Nacio
nal suspendeu a sessão conjunta em que seria apro
vado o projeto de conversão do Deputado José Car
los Aleluia, no qual eram estabelecido:> os incentivos 
fiscais diferenciados para o Norte, Nordeste e Cen-



124 ANAIS DO SENADO FEDERAL Dezembro 199( 

tro-Qeste. Esse foi um cOmpro'iniSSo Pés.Soãl~· ãsSü---·
mido pelo Presidente da República com os partidos 
que lhe dão sustentação no Congresso. O prazo 
combinado de 15 dias estendeu-se por quatro me
ses. As áreas técnicas do Governo e as repre
sentações dos estados mais~ desenvolvidos não po
dem empurrar o Presidente para o descumP.rimento 
do acordo aprovado no dia 8 de agosto. 

Como árbitro final da decisão, o Presidente tem 
a nossa confiança de que manterá o espírito do 
acordo e acompanhará a tendência majoritária do 
Congresso. 

Essa é minha expectativa, Sr. Presidente. Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Concedo 
a palavra à Senàdora Marluce Pinto, pelo tempo re
gimental de 20 minutos. 

A SR1 MARLUCE PINTO (PTB-RR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, pela nona vez, e agora reunidos em For
taleza, no Ceará, os membros da Comissão Parla
mentar Conjunta do Mercosul deram início a uma 
nova rodada de negociações cujo objetivo, verdadei
ro desafio, é alcançar uma. integração entre os habi
tantes dos quatro países já membros e também do 
Chile e da Bolívia, que já acertaram acordos de livre 
comércio com o grupo. 

A reunião teve início domingo dia 15, e lá esti
ve por ocasião da abertura dos trabalhos, participan
do de uma subcomissão onde alguns temas de rele
vância foram discutidos e cujos enfoques foram o 
social, os direitos do consumidor e o comércio fron-
teiriço. ~ -

Como não pude permanecer até o final das 
reuniões, Sr. Presidente, deixei minhas sugestões, 
pois tive de retomar a Brasflia a fim de votar o sub
relatório de infra-estrutura. Das sugestões que deixei 
com o Senador Roberto Requião, ouvi uma delas 
hoje, à uma hora, pela televisão: a implantação de 
um código consumidor comum aos países membros 
do Mercosul, de modo a assegurar uma proteção 
uniforme a todos os consumidores. Solicito a V. Ex" 
que junte ao meu discurso, no final, as nove suges
tões que deixei corri o Senador Roberto Requião. 

Pude constatar, nesse primeiro dia dos traba
lhos, que aquela reunião almeja muito mais do que 
as questões puramente comerciais. Na pauta das 

- discussões, além dos mais de 30 documentos que 
deverão ser assinados para garantir o futuro do mais 
importante acordo político e econômico da América 
Latina, também virá um apelo para que a sociedade 
civil e o cidadão comum participem ativamente do 

· '~ Merccisul; não deixando que a tarefa da integração 
fique restrita aos governos e aos empresários. 

A grandiosidade e .seriedade desse evento 
pode ser avaliada pelas presenças dos Excelentíssi
mos Senhores Presidentes Fernando Henrique Car
doso; Carlos Menem, da Argentina; Julio Maria San
guinetti, do Uruguai; e Juan Carlos Wasmosy, do 
Paraguai, estes representando os quatro países 
membros efetivos do mercado, mais as presenças 
dos Presidentes Eduardo Frei, do Chile, e Gonzálo 
Lozada, da Bolívia, convidados de honra e provavel
mente futuros membros. 

Dentre os mais de trinta documentos que deve
rão ser avaliados e assinados, destaco aquele sobre 
serviços aéreos regulares sub-regionais onde opera
rão pequenas e médias companhias que, além de 
atender um universo de 40 milhões de passageiros 
anualmente, propiciará a criação de 29 aeroportos 
internacionais de pequeno e médio portes. Outro im
portante acordo a ser celebrado antes do final desse 
encontro permitirá aos trabalhadores ·a contagerjl· de 
tempo para aposentadoria de seus serviços preSta
dos em qualquer país partícipe do Mercosul. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Cele
bração do Tratado de Assunção, que, em 1991, deu 
origem ao Mercado Comum do Cone· Sul - o Merco
sul -, demonstrou cabalmente que o Brasil está aten
to-para as necessidades impostas pelas mudanças 

- observadas no padrão de funcionamento e de ·de
senvolvimento da economia internacional. Tal· mu, 
dança tem-se orientado no sentido de uma crescehi\ 
te globalização dos mercados nacionais, processo 
no qual a interdependência entre a produção dás di
versas nações tem aumentado; a competição entre 
empresas tem-se expandido além das fronteiras na
cionais e os fluxos de investimentos financeiros têm 
desafiado a capacidade dos países -de controlá-los, 
colocando em xeque a noção tradicional de sobera
nia d9 Estado Nação. 

A instituição do Mercosul teve como base as 
tentativas de integração entre Brasil e Argentina, 
países que, desde 1988, vinham tomando deciSÕE!S 
nesse sentido. Com a atração do Uruguai e do Para
guai, os esforços brasileiros e argentinos consolida
ram-se, expandindo sua atuação para uma · área 
geográfica maior. Sem muita demora, desde 1991, o 
Mercosul passou de uma área de livre comércio, que 
se caracteriza pelo comércio isento de tarifas entre 
os países do acordo, para uma união aduaneira, 
que, além do comércio livre intrabloco, supõe unifor
midade de tarifas externas entre os países mem
bros, em relação aos bens e serviços de proveniên-
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cia de outras nações. Assim, a consolidação da tari
fa externa comum representa o estágio atual de evo
lução do Mercosul. 

Proclamo, com muita alegria, que sou entusias
ta da opção brasileira c:ie inserir-se na economia in
ternacional, inclinando-se, num primeiro passo, em 
direção a seus vizinhos da América do Sul. Corrobo
ro o pensamento de que essa é a escolha adequa
da. O empenho do Brasil a favor da integração das 
economias da América do sul há de ser, futuramen
te, louvada nos livros de História como a principal 
iniciativa política externa brasileira na segunda me
tade deste século. Não tenho dúvida quanto a isso. 

Certamente, é preferível buscar associação 
com as nações vizinhas da América do Sul a aventu
rar-se em empreendimentos mais ambiciosos e mais 
incertos, como seria o càso de pleiteannos nosso in
gresso no Acordo de Uvre Comércio da América do 
Norte - o Nafta. A Argentina, o Uruguai e o Paraguai, 
bem como outros países sul-americanos, estão mui
to próximos de nós em termos de tamanho da eco
nomia e de desenvolvimento do que os Estados Uni
dos. No Nafta, fatalmente, os interesses brasileiros 
seriam ·esmagados pela presença de um parceiro 

. muito mais poderoso do que nós, os Estados Uni· 
dos. Ademais, os norte-americanos, na qualidade de 
nação hegemónica mundial, possuem uma ampla 
gama de influências e de interesses em várias regiõ
es do planeta, o que, obviamente, reservaria ao mer
cado sul'americano um papel secundário na sua or
dem de· prioridades. O Mercosul, portanto, é, para 
nós, neste instante, o que representa de ideal e eco
nomicamente viável. 

Fato inegável é que o Mercosul tem colhido 
grandes êxitos em curto intervalo de tempo. É signi
ficativo que, de 1985 a 1994, a participação percen
tual do Mercosul como mercado de destino das ex
portações brasileiras tenha aumentado de apenas 
3,8% para 13,5%. Hoje, a Argentina é o segundo 
maior mercado importador de produtos brasileiros, 
somente sendo superada pelos Estados Unidos. O 
Brasil, por sua vez, desde 1994 e com superávit na 
balança comercial, ultrapassou os Estados Unidos 
como primeiro mercado importador de produtos ar
gentinos. Nossas exportações para o Paraguai e ·o 
Uruguai têm alcançado maior valor em comparação 
com as vendas para parceiros tradicionais como, por 

.exemplo, a Espanha e a GJã-Bretanha 

É salutar fazer aqui uma ressalva sobre a proli· 
feração de associações entre empresas de naciona
lidades distintas que tem ocorrido no âmbito do Mer
cosul, as chamadas joint-ventures. Já houve mais 

de 200 associações deste tipo, principalmente entre 
empresas brasileiras e argentinas, correspondendo 
a investimentos superiores a US$2 bilhões. 

Tudo indica, diante dos encontros e inúmeras 
conversações já mantidas, que as próximas nações 
a ingressarem no Mercosul sejam a Venezuela e o 
Chile. Esses dois palses já demonstraram intereSSiil"c 
em juntar-se á União Aduaneira. , . • • . · t ! 

· O Brasil tem incentivado a adesão de outras 
nações sul-americanas ao Mercosul, tendo proposto, 
em 1993, por ocasião de um encontro internacional 
em Santiago do Chile, a futura criação da Área de 
Uvre Comércio Sul-americana A passos largos, po
rém calcados em terreno firme, trilhamos com segu" . 
rança o carriinho correto, numa integração por· eta
pas e com a consolidação de um núcleo. de .poucos 
países, ao qual, paulatinamente, outros vão-se jun
tando, a exemplo do processo verificado na União 
Européia 

É importante notar que, com a entrada da Ve
nezuela no Meroosul, que esperamos· possa aconte
cer em breve, o eixo da influência da Uniãô Aduaneit. 
ra, em relação aos Estados•brasileiros; não mais .fi•. 
cará limitado às unidades da Federação localizadas· 
no sul do País, crescendo em relevância a participa
ção dos Estados do Norte. Essa maior abrangência 
é, sem dúvida, extremamente positiva . e ' repre- ' 
sentará o acesso de mais Estados brasileiros aos 
benefícios propiciados pelo Mercosul.. · ·. . . . ••. 

Nesse novo cenário que se avizinha, o Estado 
de Roraima, em razão da posição geográfica. que. 
ocupa, cumprirá um papel fundamental: Roraima e 
Amazonas, como sabem V. Ex"s, são os dois Esta+ 
dos brasileiros que possuem fronteiras com a Vene
zuela,: e essa será uma oportunidade ímpar para o. 
desenvolvimento da população que temos a honr.l. · 
de representar nesta Casa: o povo de Roraima 

Temos consciência, todavia, de que a integra
ção d!! nosso Estado ao Mercosul não se dará por 
passe de mágica: Não basta. apenas que a Vene
zuela ingresse no Mercosul para que, de forma ime
diata e automática, Roraima possa cumprir o seu pa
pel de pólo exportador. Da mesma forma, nas atuais 
condições, em muito pouco o mercado consumidor 
de Roraima poderá aproveitar,. em toda sua exten
são, as vantagens conferidas pela União Aduaneira. 

Antes de que o nosso desejo de sermos um 
Estado participante no projeto do Mercosul possa 
tomar-se realidade, temos à frente árduas batalhas 
a serem vencidas. 

Investir pesadamente em infra-estrutura é a 
única maneira de conseguirmos tirar proveito de 
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nossa posição geográfica privilegiada e sobressair 
numa conjuntura competitiva cada vez mais acirra
da. 

Para lançarmos mão de uma expressão que 
está na moda, devemos levar para nosso Estado a 
preocupação mais ampla com o custo Brasil e ser 
capazes de baixar o custo Roraima. 

Embora muitas obras tenham de ser realizadas 
em nosso Estado para que modernizemos nossa in
fra-estrutura e para que a compatibilizemos àS ne
cessidades do Mercosul, gostaríamos de enfatizar 
duas áreas em que a atuação do Governo Federal 
mostra-se mais urgente: os transportes e a energia 
elétrica. 

Quanto aos transportes, necessitamos da com
plementação do asfaltamento e da conservação da 
BR-174, única via de acesso de Roraima tanto ao 
restante do País quanto à Venezuela. Aliás, o astal
tamento dessa rodovia federal, no trecho que liga 
Boa Vista ao marco BV-8, na fronteira venezuelana, 
foi realizado com recursos próprios do Estado de 
Roraima na gestão do ex-Governador Ottomar Pinto, 
que deu cumprimento ao acordo binacional firmado 
entre Brasil e Venezuela. 

Desde 1988, nosso vizinho cumpriu sua parte 
no acordo, asfaHando sua rodovia até nossa divisa 
internacional e ficando nós, brasileiros, até 1994, 
com a desagradável pecha de inadimplentes. É des
necessário dizer que, se não pudermos contar com 
essa rodovia em boas condições, o transporte das 
mercadorias produzidas e comoradas rio Estado 
continuará saindo a aHíssimo custo. 

Ressalto, entretanto, com a satisfação de 
quem sempre empunhou a bandeira do asfaltamento 
dessa verdadeira artéria roraimense, a BR-174, que 
já consta do Orçamento da União, para o exercício 
financeiro de 1997, verba superior a 40 milhões de 
reais, que serão investidos na complementação do 
asfaHamento que liga o sul do Estado, mais precisa
mente partindo de Caracaraí, até a divisa com o Es
tado do Amazonas. 

Quanto à energia, bem de vital importância 
para a economia roraimense, que ainda depende de 
obsoletas termoelétricas, a solução parece estar 
próxima. Há algum tempo em discussão, a importa
ção da energia de Guri, hidrelétrica venezuelana, ca
minha a passos largos. Inclusive, alguns encontros, 

- para tratar desse assunto, já aconteceram entre os 
Presidentes Rafael Caldeira e Fernando Henrique 
Cardoso. Em breve, quero crer, serão realizados os 
trabalhos que culminarão no que regionalmente já 
se denomina de 'Linhão de Guri', ou seja, a linha de 

transmissão binacional que, partindo da Venezuela, 
abastecerá de energia elétrica os Estados de Rorai
ma e Amazonas. Esperamos apenas que os sérvi
ços necessários à implantação das linhas de trans
missão não esbarrem na burocracia federal, Pl'lj'Vo
cando atraso no cronograma de preparação de nos
so Estado para o advento do ingresso de nossos vi
zinhos venezuelanos no Mercosul. 

Melhor ainda, quando no Orçamento Geral da 
União que ainda estamos votando no Congresso 
Nacional para o próximo exercício de 1997, já cons
ta urna destinação de recursos na ordem de 1 O mi
lhões de reais especificamente para o início dessa li
nha de transmissão energética. Neste particular, não 
vou esconder ser de minha autoria essa emenda, 
pois quero de público manifestar minha gratidão aos 
parlamentares da região norte. Indistintamente de 
suas opções político-partidárias, reconheceram nos
sa necessidade e, das cinco emendas de região a 
que tínhamos o direito de apresentar perante a Co
missão de Orçamento, de todos recebi inequívoco 
apoio, o que sem dúvida fortaleceu a sua aprovação. 

Essa luta há muito acompanho. Tive, no pri
meiro semestre de 1995, a honra de ·participar de 
importantes eventos preparativos à visita que fez o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso à Venezue
la nos dias 03, 04 e 05 de julho daquele ano. 

Esses seminários, organizados pelo IPRI - Ins
tituto de Pesquisa de Relações Internacionais do Mi
nistério das Relações Exteriores, foram realizados 
respectivamente nos dias 09 de maio e 13 de junho 
de 1995 e contaram com as presenças de distintas 
personalidades e autoridades, tanto brasileiras 
quanto venezuelanas. Tais reuniões se destinaram a 
uma avaliação sobre questões de 'integração fron
teiriça', 'integração energética' e 'Mercosul: Nor
te/Nordeste', ocasiões em que pude deixar registra
das minhas idéias e sugestões do que acredito ser, 
para os brasileiros em geral e para os roraimenses 
em particular, o melhor em prol do desenvolvimento 
integrado entre Brasil e Venezuela. 

Devo dizer da minha satisfação por ouvir as 
mais otimistas, alvissareiras e auspiciosas afirmaçõ
es sobre os benefícios e extraordinários resultados 
para as economias de todos os Estados participes 
com a definitiva entrada da Venezuela no Mercosul. 

Oportunidade ímpar, destarte, perderá Roraima 
e perderá o Brasil caso as autoridades continuem 
mantendo em segundo plano os urgentes e inadiá
veis investimentos intra-estruturais de que necessita 
o Norte brasileiro, em particular Roraima, pela inve
jável posição geográfica que ocupa e como premis-
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sor futuro pólo exportador no já propalado "Coiredor 
Caribenho". 

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Gostaria também de solicitar que sejam anexados 
ao meu discurso as noves sugestões que, em Forta
leza, no domingo, dia 15 próximo passado, entreguei 
ao Senador Roberto Requião, como já falei no início 
do meu pronunciamento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SR• MARLUCE PINTO EM SEU PRONUN· 
CIAMENTO: 

COMISSÃO -GRUPO 'B' 

Temas: 
1-Telecomunicações; 

a) adoção de uma tarifa uniforme para: telefone, telefax. te

ledata, entre todos os países integrantes do Mercosul. 
b) Estímulo à política de privatização das empresas telefô. 

nicas estatais. 

2- Consumidor: 
a) implantação de um código consumidor comum aos pafw 

ses membros do Meroosul, de modo a assegurar uma proteção 
uniforme a todos os consumidores. 

3-Transporte: 

liberdade de tráfego rodoViário dos •transportadores de 

cargas•, entre os diversos países, sem cobrança de quaisquer 

ónus. 

4. Energia: 

uniformizar as woltagens dos aparelhos eletro-eletrõnicos. 

5- COmércio: 

liberdade ampla e irrestrita para o comércio •formiga• entre 

as cidades fronteiriças dos países membros. 

6- Fronteiras: 

Ausência de quaisquer barreiras ao trânsito de pessoas 
entre os países membros, inclusive a extinção dos •portos adua
neiros• nas fronteiras. 

7-Trabalho: 

a) fle>Óbilizaçã:o de maneiras uniforme das relações de tra

balho entre os membros do Mercosul, afim de melhorar a compe
titividade e com o resto do mundo social; 

b) Proibição entre os países membros do trabalho de me
nor de 14 anos; 

c) fiscalização do trabalho escravo do menor; (infanto juve-
nil); 

d) legislação uniforme entre os paises do Mercosul, de pro
- teção do trabalho da mulher em especial às gestantes e nutrlzes. 

8- Turismo: 
fiscalização da exploração sexual nos pacotes de turismo, 

etc ..• 

9- Venezuela: 

Ingresso do pa!Íi. venezuelano no Meroosul. O Brasil tem 
incentivado a adesão da outras nações Sul-americanas ao Marco
sul. 

Observação: Com o Ingresso da Venezuela no Meroosul, 
facilitaria para resolver o problema energético de parte da região 

Norte brasileira, com a oons1rução da "ünha de tmnsmissão e dis

tribuição de energia de "Guri'Nenezuela para os estados fronteiri-
ços bra51leiros, Roraima e Amazonas. ·i 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - O próxi
mo orador inscrito é o Senador Jonas Pinheiro, a 
quem conoedo a palavra pelo prazo regimental. I 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por diversas ve
zes, ocupamos a tribuna do Congresso Nacional e 
mantivemos entendimentos com autoridades gover
namentais ligadas ao setor de borracha natural, cpm 
~o objetivo de levar a nossa preocupação com a criti
ca situação da heveicultura nacional e com a politica 
adotada pelo Governo Federal para com o setor. 

Agora, voltamos a essa tribuna para reiterar 
essa nossa preocupação, pois sentimos que as ati
tudes e medidas que vêm sendo implementadas 
pelo Governo Federal são extremamente 'tímidas e 
equivocadas, pois não vêm assegurando a modern
ização, o crescimento e a rentabilidade 'mínima des
se importante setor produtivo. 

O Governo Federal, sob o argumento de adotar 
uma política de liberalização, não tem procurado 
aperfeiçoar os mecanismos de proteção nacional; 
expondo o setor a um processo de concorrência ab
solutamente desleal e injusto. 

Assim, expõe a produção nacional de borracha 
natural à competição internacional, sem as devidas 
e necessárias salvaguardas, já que o processo pro
dutivo em outros países produtores do sudeste asiá
tico recebe pesados subsídios diretos e indiretos a 
altos investimentos em pesquisas e serviços de 
apoio_ 

Esses subsídios concedidos pelos países pro
dutores do sudeste asiático são calculados em cerca 
de 68%. Alguns países, como a Malásia e a Indoné
sia, adotam uma política de subsidiar diretamente 
seus produtores de borracha natural. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, a política de 
preços e de subsídios adotada pelos países produto
res e exportadores de borracha, aliada ao atraso 
tecnológico, à carência de recursos para financia
mentos e investimentos em pesquisa e difusão de 
tecnologia, à elevada carga fiscal e às deformações 

~ -estruturais da cadeia produtiva nacional, entre ou
tras, vem provocando um verdadeiro sufocamento e 
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deterioração do nosso setor de borracha natural, tor
nando-o, inclusive, sem competitividade com o pro
duto internacional. 

Como conseqüência dessa política desigual 
adotada nos países produtores em relação ao Brasil, 
o produto nacional é oferecido a US$2,60 o quilogra
ma, enquanto o produto importado chega ao merca
do brasileiro por cerca de US$1 ,60. 

Essa concorrência desleal provoca uma forte 
pressão nos preços internos da borracha nacional, 
achatando-a em níveis tão baixos, que são insufi
cientes para cobrir o seus custos operacionais de 
produção. 

Assim, o setor se ressente da queda acentua
da do preço. da borracha no mercado interno e, por 

· conseqüência, da lucratividade. 
Senhor Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 

esse ·quadro de crise no setor produtivo da borracha 
··natural· se agrava se levarmos em consideração que 

atualmente- cerca de 800 mil seringueiros vivem da 
· extração do látex natural e que dependem desse se
ter; como meio de sustento e.vida, mais de 2. milhõ
es de brasileiros. São- esses seringueiros que tam
bém assumem um impartante papel de agentes res

. ponsáveis pelo equilíbrio ecológico nas áreas de fio
.. resta na Amazônia; já .que pela sua presença ·impe-

dem o desmatamento nessa região. 
Sr. Presidente, temos também que· levar em 

conta que nos úHimos· anos foram investidos recur
. sos públicos• e privados da ordem de US$3,5 bilhões 
no plantio de cerca cde 250 mil hectares de seringais 
de cultivo, sendo que·a maior e a melhor parte deles 
se encontra em fase·de maturação ou em fase. inicial 
de produção, longe, ainda, de atingir seu potencial 
produtivo • .Ora, trata-se de um elevado investimento 
que não se pode desprezar, pelo seu volume e, so
bretudo, pelas amplas possibilidades de retomo que 
poderá gerar. 

Não podemos ainda deixar de levar em consi
deração que o Brasil importa 60% do seu consumo 
nacional de borracha natural. Assim, com uma taxa 
de crescimento do consumo interno em média de 

· 7,4% ao ano, segundo estudos realizados pelo Ban
co Mundial, o Brasil estará consumindo no final des
ta década perto de 300 mil toneladas de borracha 
natural por ano e produzindo apenas 200k a 25% do 
seu consumo. 

Portanto, se não houver uma reversão dessa 
tendência, o Brasil estará despendendo, por ano, 
cerca de US$400 milhões com a importação dessa 
matéria-prima, se o- riíliel de preços do mercado in
ternacional oermanecer estável. 

Sr.· Presidente, Sr"s ·é -sr;;:·· SenadoreS',i aqui. 
desta tribuna fazemos coro às manifestações do Se
nador Júlio Campos e da Senadora Marina Silva 
que, pelo conhecimento e compromisso ·que têm 
com o setor de borracha natural, vêm denunciando a 
crítica situação do setor. 

Em nome das fammas que vivem da produção 
e comercialização da boiiai::ha natural, dos serin
gueiros e seringalistas da Amazônia, de Mato Gros
so e demais centros produtores,-fazemos nosso vee
mente apelo para que o Governei- Federal defina e 
implemente uma efetiva política governamental de 
apoio. e sustentaÇão da· piciduÇão nacional, a: exem
plo do que existe em outros pafses produtores. 

O Sr. Nabor Júnior - Senador Jonas Pinheiro, 
V. Ex" permite um aparte? · · 

o SR; JONAS PINHEiRo·- bOm ·muito prazer, 
·Senador Nabo r Júnior. · · · · · · · · · 

O Sr. Nabor Júnior- Quero empreSia:r'ao dis
curso de V. Exa. o meu mais decisivo apoio no mo-

.. manto 'em 'que v~ exa dàfenqe os 'produt~~s de bor
racha natura1; principalmente os localizados na Ama
zônia, que muito contribuíram para à colonização da
quela área, com a ocupação efeliva de pàragens tão 
distàrites do território nacional: · · . . . . . 

. . . · ............ -··I 
Hoje, muitos daqueles pioneiros estao abando-

nados, empobrecidos e mendigam na periferia das 
cidades amazônicas. Conheço o probiemá dElj perto 
i>oique fui seringalista, aSsim éórilo meu' pai e tantos 
membros de minha famma e hoje constato que pela 
desldia do Governo e pela falta de amparo a essa 
matéria-prima tão· estratégica -para. o Pais; mais de 
80% dos seringais da Amazônia estão . completa

. mente abandonados. O pior de tudo é que, com a in
trodução da nova sistemática de. cobrança dO ITR, 
muitos irão, inexoravelmente, à falência,_ po"'ue não 
terão dinheiro sequer para pagar o impo~o dessas 
propriedades, que estão afastadas de sua produção 
normal e, por isso, sofrerão as penalidades tributá
rias que em outros locais podem ser justas. O ITR 
incidirá acentuadamente na taxação desses serin
gais amazonenses, cujos proprietários estão falidos. 
Os seringueiros abandonaram as terras de extração, 
principalmente no Estado do Acre, local em que 
pude ganhar dinheiro com essa cultura, atualmente 
esquecida de qualquer benefício. Aqueles que pro
duziam 60, 70 toneladas por ano, passaram a produ
zir 3 a 4 toneladas pela absoluta ausência de qual
quer politica que atenda às necessidades desses 
trabalhadores e suas famílias, desamparados e fa
mintos nas favelas que cercam os centros urbanos. 
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Parabenizo V. Exa. pelo oportuno pronuncia
mento que faz em defesa da economia da borracha 
brasileira 

O SR. JONAS PINHEIRO - Incorporo com mui
to prazer o aparte de V. Ex" a este modesto discur
so, sobretudo sabendo que V. Ex" vem de um Esta
do em que a borracha sempre foi uma atividade eco
nómica principal, e por ser V. Ex" filho de seringueiro 
e seringalista, que, como tal, exerceu essa profissão 
por muitos anos. 

Lembro-me, Senador Nabor Júnior, que, por 
volta de 1972, 1973 e 197 4, eu me deslocava de 
Mato Grosso pela nossa BR-364, cheia de atoleiros, 
até Rio Branco, no Acre, onde íamos buscar o clone 
das seringueiras para implantarmos essa atividade 
no Estado do Mato Grosso. 

Portanto, como profissional da área, preocupa
nos exatarnente o que V. Ex" disse, além dessa es
tatística penosa que trazemos em nosso pronuncia
mento, qual seja: é possível que; na virada do sécu
lo, o Brasil esteja produzindo apenas 20% a 25% da 
sua borracha natural; o restante será importado. 
Com isso, o País g~rá em divisas US$400 milhô-
es. 

E quantas famílias vão ficar aí, às beiras dos 
rios, sem atividade alguma para sobreviver? 

Continuando meu pronunciamento, Sr. Presi
dente, apelamos, inclusive, para que, em caráter 
emergencial, o Governo Federal estabeleça medidas 
fiscais compensatórias para a indústria consumidora 
de borracha natural, para evitar que esta se sinta 
mais estimulada a absorver a produção nacional. 

Neste particular, por exemplo, a devolução da 
parcela do Imposto de Produtos Industrializados -IPI 
- às indústrias terá um custo da ordem de US$40 mi
lhões por ano, muito inferior ao custo para a soei&: 
dade do agravamento da crise económica e social 
no setor que, certamente, ocorrerá se não forem to
madas imediatas providências. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a crise 
que atinge o setor da borracha natural não pode ser 
vista somente sob a ótica económica. Pela sua ca
racterística peculiar, temos que vê-la também sob o 
prisma social e ecológico, quando, então, sentimos 
maior gravidade e maior urgência na implementação 
de medidas em favor desse setor. 

Por isso, vemo-nos na obrigação de alertar o 
"Governo Federal para a urgência dessas medidas, 
pois não haverá programa de reforma agrária ou de 
assentamento, tampouco política de geração de em
prego que poderá neutralizar e compensar os refle
xos e as conseqüências, inclusive migratórias, do 

agravamento da crise no setor de borracha natural 
em nosso País. 

Estamos confiantes em que o Governo do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso não se furtará a 
essa responsabilidade e dará à soeiedade essa de
monstração de seriedade e compromisso social, 
consoante os compromissos que assumiu. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Concedo 

a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Nabor 
Júnior, pelo tempo regimental. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, entraram em vigor nesta terça-feira os 
novos preços de derivados de petróleo e álcool com
bustível. E mais uma vez entraiam ein ação, simul
taneamente, os exploradores da economia popular, 
predadores da própria economia do País. 

Esses atentados já haviam sido previstos, na 
última sexta-feira, em discurso que pronunciei· na 
sessão ordinária matutina, porque a opinião pública 
já sabe, só os tecnocratas ignoram, que os combus
tíveis formam um dos pilares do custo 'de vida ·e da 
estabilidade financeira nacionais; qualquer mexida 
em sua estrutura tarifária resulta em grandes abalos 
para a sociedade, como um 'todo,. e para a vida de 
cada cidadão, em particular. · · 

Os preços se encontram liberados, não em re
gime de concorrência democrática e produtiva Es
tão· nci mais franco clima de salve-se quem puder! 

Os técnicos do setor energético e auteimotivo, 
em sua ingenuidade, haviam 'previsto um reajuste de 
até 1 O"k nos grandes centros - mas tanta ingenuida
de não encontrou respaldo nas bombas dos postos; 
onde a elevação atingiu e até mesmo superou, em 
alguns casos, a marca dos 14%. Pior, ainda, é !"Jlli
ma de desrespeito e até mesmo de achincalhe fdJm 
que o povo vem sendo tratado pelos grandes grupos 
que literalmente exploram o setor. Ouvi, hoje de ma
nhã, um dos lideres da categoria, em São Paulo, 
aconselhando os constJmidores a pesquisarem pre
ços. antes de abastecerem os seus carros .. Ou seja: 
rodem mais, gastem mais gasolina, em busca de. um 
posto que esteja explorando menos! 

Chega de cinismo. Estão tripudiando sobre os 
problemas, sobre o desespero dos cidadãos; estão 
levando longe demais o ambiente de vale-tudo, im
plantado na economia nacional sob a bandeira do li
beralismo económico e da pretensa abertura do 
mercado interno! 

Será que só os tecnocratas do Governo l'lão 
vêem isso? 
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Nada mais previsível do que os abusos rios 
preços dos combustíveis. O jornal O Globo, em sua 
edição de hoje, já avisa: • Aumento do álcool deve 
chegar a 19% •. É importante lembrar. se está publi
cado hoje, foi escrito ontem - ou seja, com 24 horas 
de antecedência, pelo menos, porque todos sabiam, 
desde o anúncio dessa majoração inaceitável, que 
ela resultaria em abusos, em aumentos superiores 
aos previstos pela ingenuidade dos responsáveis 
pela medida. 

Ainda não recebi informações concretas sobre 
o que está ocorrendo em meu Estado, o Acre. Exis
tem três horas de diferença, no período de verão, e 
só agora as atividades econômicas estão no ritmo 
habitual; mas não é preciso ser adivinho para saber 
que os preços mais altos e a exploração mais absur
da estão acontecendo lá, mesmo com o aparente ta
belamento. 

A decisão do Governo não foi apenas numérica 
e pecuniátia: foi uma atitude politica, dolosamente 
voitada para onerar quem depende das rotas mais 
extensas de abastecimerÍto. Não é novidade para os 
acreanos, porque os governantes insistem em agra
var as distãncias e o seu isolamento; os acreanos 
são punidos por terem lutado para ser brasileiros. As 
guerras que ampliaram as fronteiras do Brasil, incor
porando ao nosso território imensas regiões compro
vadamente férteis, essas batalhas jamais merece
ram o reconhecimento da Nação. 

Quando cortou os subsídios ao transporte de 
combustíveis, o Brasil simplesmente reiterou sua ati
tude de omissão e desrespeito, seu afastamento dos 
irmãos mais distantes, mais pobres e mais abando
nados. 

Fontes do Governo garantem que a economia 
está sólida, que o Plano Real está tão consolidado 
que o reajuste dos preços dos combustíveis, desta 
vez. não terá qualquer impacto no custo de vida. 

O povo, entretanto, em sua consciência, está 
calejado e aprendeu que as promessas dos tecno
cratas raramente se afinam com a realidade dos fa
tos. Na mesma reportagem de O Globo, o proprietá
rio de uma motocicleta. comparando seu consumo 
com o de um proprietário de automóvel - a moto faz 
até 70km com um litro de gasolina -, diz que o au
mento preocupa, pois "não gasto muito com com
bustível, mas esse aumento acaba puxando outros 

- preços•. 
Sr. · Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esse 

aumento, a partir de hoje, é mais uma demonstração 
de dois problemas que exigem atenção e prioridade 
nacionais: conter os reajustes dos preços essen-

ciais, aqueles que o Governo administra e regula; e 
restabelecer a verdade básica do sistema federativo: 
não se pode tratar igualmente os desiguais. A maior 
das injustiças é dar a milsma atenção a ricos e a po
bres, deixar. que ambos - cada um eni suas esferas -
defendam os próprios interesses, sem uma ação 
que venha a reforçar os mais desprovidos. 

Essa falsa igualdade -: tratar igualmente São 
Paulo e Acre, Minas e. Piauí - f!!Suitará apenas no 
trágico aguçamento da crise vivida pelos brasileiros 
mais pobres e não dará aos mais ricos a tranqüilida~ 
de que sua prosperidade ppderia propicifir. Porque, 
como n()l; ensinou nE!~e. pl~.nário o. grande tribuno 
Franco Montoro, nenhuma corrente é mais forte do 
que o seu elo mais frágil. 

Muito obrigado. . . . . . : , 
O SR. PRESIDENlJ: (José F<x,Jaça) -A Presi

dência convoca sessão extraordinária a realizar-se 
amanhã, às 1 O horas, destinada à apl'!lCiaçã.O de re
querimentos de urgência, nos termos do art. 154, § 
3", do Regimento Interno, combinado com a redação 
dada pela Resolução ri0'37, de 1995.: · · 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Sobre a 
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador 1\(ey Suassuna. 

É lida a ~uinte:' . n 
Brasília, 17 de dezembro cie 1996 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência que, a partir desta data, estou me desligan
do do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
PMDB. . . 

Respeitosamente, Senador Gilberto Miranda 
Batista. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - A éomu-
nicação lida vai à publiCação. · · · 

·-sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

-É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 271, DE 1996 

Dispõe sobre a instituição do Pro
grama Nacional de Segurança Alimentar 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Rca instituído o Programa Nacional de 

Segurança Alimentar com a finalidade de proporcif!
nar eficiência e eficácia às ações de consecução Cta 
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política de segurança alimentar, em especial às me
didas que visem: 

I - à redução dos problemas da fome, do de
semprego e da desocupação; 

II - à resolução de entraves deteririinàntes do 
quadro e<~rencial das pessoas e comunidades 

menos favorecidas; 
III - à interaÇão 'de instituições governamentais 

e não-governamentais envolvidas nas atividades de 
atendimento às nece~icfades alimentares da popu
lação; 

IV - à raciómllização, articulação e coordena
ção de projetes· p:;tra assegurar conséiência e coe, 
rência às ações intersetoriais e interinstitucionais; · 

V- à mobilização da sociedade civil para cons
cientizar a opinião pública, ampliando a responsabili
dade dos Cida.d.ão.S. pq~ iJ.)qS ae CO!)'lbate à fome e à 
miséria · • · · · · · · · · .. · · · 

.. Art •. 2° são. objetivos· permanentes do progra-. ' . ' . ' . 
ma: .. 

I - incentivài ~: éó~5olldar Parcerias e intégra
ções .entre os órgãos públicos e privados, nacionais 
e internacionais, visando a garantir recursos e a con
tinuidàde das àções aesenvolvidas; 

11 - viabilizar coiwênios para: 
a) incentivo à pesqüisa agropecuária na área 

de desenvolvimento· de tecnologias para a produção, 
beneficiamento e tran~ormação de alimentos, bási
cos, assim definidos em regulamento; 

b) fomento à produção ecologicamente susten
tada e incremeirto da produtividade em bases am
bientais consistentes, através do estímulo à forma
ção profissional de · pequenos produtores rurais e 
adoção de técnicas agrícolas adequadas; 

c) organizàção em cooperativas de pequenos 
produtores rurais; · 

d) assistência a assentamentos em imóveis 
que tenham sido objeto de colonização ou reforma 
agrária; 

e) facilitação do abastecimento alimentar, por 
conjugação de atividades de cooperativas de consu
mo, indústrias alimentícias, empresas distribuidoras 
e comércio varejista de alimentos; 

III - proporcionar campanhas de caráter educa
tivo, informativo e de orientação, notadamente so
bre: 

a) hábitos alimentares, noções de saúde, higie
ne, nutrição e planejamento familiar; 

b) cooperativismo; 
c) agroecologia, utilização de resíduos alimen

tares e reciclagem de materiais; 

d) capacitação de agentes comunitários volta
dos para a implementação de ações vinculadas ao 
Progra{Tla; 

e) criação de comitês estaduais, municipais e 
distrital de combate à fome e à miséria 

Art. 3" O Programa será dirigido por personali
dade que não integre qualquer dos poderes, nas·dis
tintas esferas polftico-administrativas, designado 
pelo Presidente da República, a qual será assistida 
por seis representantes do setor governamental e 
seis representantes do setor não-governamental, es
colhidos pelo Presidente da República . · · _.. · :fl 

Parágrafo único. Os trabalhos dos integrantes 
do Programa serão considerados relevantes, -vedada 
a percepção de vantagens pecuniárias de qualquer 
natureza. 

Art. 4° O Ministério de Planejamento e Oiça
mente assegurará o apoio técnico e administrativo 
indispensável ao funcionamento do Programa. · 

Art. 5" O funcionamento do Programa·será·dis' 
ciplinado por regimento interno a ser adotadci · pela 
maioria de seus integrantes· e aprovado ·pelo Presi-
dente da República · · · · · 

Art. 5" O Poder Execúiivo regulaiTiéritaiá o dís~ 
posto nesta lei no prazo de 90 (noventà) dias, após 
sua publicação. :· · · · ' · ' ' · · · 

Art. 72 Esta lei entra em vigor mi aaia ·de -~ua 
publicação. . ·' · · · 

. Art. a• Revogam-se a8: qisposiçÇie~. em centrá-
rio. . ... ' .. 

Justific:Açii.o 
Ao mesmo tempo em que cresce a· capacidade 

técnica e a produtividade agrícola, paradoxalmente 
aumenta o pesadelo da fome e da subnutrição, so
bretudo nos países em desenvolvimento. A FAO es
tima atualmente em 800 (oitocentos)·milhões o

1
nú

mero de pessoas que passam· fome em todo o mun
do. Em nosso País cerca de 30 milhões de. brasilei-
ros rião tem o que comer. • .· f 

As dramáticas imagens mostradas· pela televi
são de adultos e crianças morrendo de fome na Áfri
ca são cenas que, infelizmente, podem ser facilmen
te encontradas até mesmo nas regiões mais desen
volvidas do País. E não se trata de situações conjun
turais, mas de um problema que vem aumentando 
historicamente diminuindo a saúde e ceifando vidas 
de gerações e gerações de irmãos brasileiros de ori
gem humilde. 

Desde a década de 30 que o insigne cientista 
brasileiro Josué de Castro vem alertando o País 
para esse problema. Pioneiro no Brasil dos estudos 
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sobre os problemas de alimentação e nutrição, Jo
sué de Castro teve grande projeção internacional e 
foi eleito em 1951 Presidente da FAO. Apesar de 
seus esforços, pouco foi fe~o para se combater essa 
praga. 

No Congresso Nacional, em 1982 e 1991, fo
ram instaladas duas CPis para investigar as causas 
da fome no Pafs. Órgãos especiais foram criadas 
pelo governo federal e diversas campanhas de cida
dania foram mobilizadas para se enfrentar esse ver
dadeiro pesadelo que compromete a dignidade e o 
futuro do Brasil. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem, 
freqüentemente, se referido à situação dos setores 
sociais excluídos e ao problema da fome no País. A 
criação do Programa Comunidade Solidária é uma 
iniciativa governamental que tem como uma de suas 
metas precisamente atacar esse problema. Por ou
tro lado, a organização do movimento da Ação da 
Cidadania contra a Miséria e a Fome visa o mesmo 
objetivo, a partir de uma iniciativa da sociedade civil. 
Existem ainda outras campanhas, organizadas por 
igrejas ou entidades de ação social, buscando ate
nuar a situação das famílias mais carentes. Desse 
modo o combate à fome é, sem dúvida, um dos pou
cos pontos em que existe consenso nacional. 

O Programa Brasileiro de Segurança Alimentar 
(PBSA) procura ocupar espaços ainda não preenchi
dos, especialmente quanto à união de esforços da 
sociedade civil, iniciativa privada e governo federal, 
estaduais e municipais. A sua filosofia é, enquanto 
atenua o problema emergencial da fome, criar condi
ções permanentes de geração de renda e o Progra
ma Brasileiro de Segurança Alimentar tem como 
pontos centrais a mobilização da mulher trabalhado
ra, mãe e chefe de família; a organização cooperati
va dos pequenos produtores rurais e seu desenvolvi
m.,nto tecnológico, educacional, cultural e ambiental; 
a vinculação direta entre essas comunidades produ
toras rurais e as comunidades urbanas de baixa ren
da e o estabelecimento de parcerias entre os peque· 
nos produtores rurais organizados em cooperativas 
e assentamentos e a indústria alimentícia e super
mercados. 

A superação do problema da fome deve ser a 
principal preocupação estratégica da nação, contan
do com a mobilização da cidadania, a sensibilidade 

- do governo e ação firme doe parlamentares. Por 
isso, esperamos o apoio dos ilustres Pares do Con
gresso para a aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1996.
Senadora Benedita da Silva. 

(As Comissões de Constituição, Jilsti
ça e Cidadania e de Assuntos Sociais, ca
bendo à última decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE {José Fogaça) - O projeto 
lido será publicado e remetido às Comissões compe
tentes, devendo ter sua tram~ação iniciada a P<[lrtir 
do dia 17 de fevereiro do próximo ano. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ney 
3uassuna. · 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N°1.238, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Considerando que já. tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição n• 15, 45 e 49 
de 1996, que buscam alterar o art. 228 da Constitui· 
ção Federal, requeiro, com base no art. 258 do Regi· 
mento Interno do Senado Federal, a tramitação con· 
junta da Proposta de Emenda à Constituição n• 51, 
de 1996, que "reduz para 16 anos a imputabilidade 
penal", por versar sobre o mesmo assunto. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1996. -
Senador Ramez Tebet. 

REQUERIMENTO N2 1.239, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com base no art. 258 do Regimento Interno de 

Senado Federal, solicito a tramitação conjunta de 
Projeto de Lei do Senado n• 44/96, que "altera m 
arts. 926, 927 e 928 do Código de Processo Civil, E 

dá outras providências" e do Projeto de Lei da Câ 
mara n• 39/96, versando sobre o mesmo assunto. 

Esclareço que já emiti parecer sobre o PLC 
39/96, e o mesmo se encontra na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, agu<. dando deli 
beração. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1996. • 
Senador Ramez Tebet. 

· O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Os re 
querimentos lidos serão publicados e posteriorment• 
incluídos em Ordem do Dia, nos termos do art. 255 
11, alínea c, Item 8, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE {José Fogaça) - O Se 
nhor Presidente da República enviou ao CongreSS< 
Nacional a Medida Provisória n• 1.506-7, adotada en 
12 de dezembro de 1996 e publicada no dia 13 d• 
mesmo mês e ano, que "altera a legislação do impost< 
de renda e da contribuição social sobre o lucro•. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Canos Bezerra 

PFL 

João Rocha Odacir Soares 
José Alves José Bianco 

PSDB 

Carlos Wilson José lgnácio Ferreira 

PT 

Eduardo Suplicy Lauro Campos 

PTB 

Regina Assumpção Emília Fernandes 

Titulares 

Osório Adriano 
Eliseu Resende 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Jair Soares 
Mussa Demes 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC) 

Hermes Parcianello Edinho Bez 

Bloco (PPB/PL) 

Hugo Biehl Wigberto Tartuce 

PSDB 

Firmo de Castro Roberto Brant 

PV 

Fernando Gabeira 

PMN 

Basco França 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia17-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 18-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até18-12-96- prazo para recebimento de 

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

Até27-12-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-01-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) • O l?e
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.507·14, adotada 
em 12 de dezembro de 1996 e publicada no dia 13 
do mesmo mês e ano, que 'dispõe· sobre medidas 
de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e 
dá outras providências•. 

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

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Francisco Escórcio 
Francelina Pereira 

Bani Veras 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Canos Bezerra 

PFL 

Freitas Neto 
RomeroJucá 

PSDB 

Jefferson Peres .. 
PSB 

Ademir Andrade Antônio C. Valadare• 

Roberto Freire 

Titulares 

PPS 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Manoel Castro Raimundo Santos 
Luciano Pizzatto Oiro Nogueira 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Gonzaga Mota 

Basílio Villani 

Yeda Crusius 

Sandra Stariing 

EdinhoBez 

Bloco (PPBIPL) 

Odelmoleão 

PSDB 

Sílvio Torres 

PT 

Nilmário Miranda 

PDT 

Matheus Schmidt Sílvio Abreu 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 
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Dia 17-1.2-96- designação da Comissão Mista 
Dia 18-~ 2-96- instalação da Comissão Mista 
Até18-12-96- prazo para recebimento de 

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

Até27 -12-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.508-12, adotada 
em 12 de dezembro de 1996 e publicada no dia 13 
do mesmo mês e ano, que 'concede isenção do Im
posto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisi
ção de equipamentos, máquinas, aparelhos e instru
mentos, dispõe sobre período de apumção e prazo 
de recolhimento do referido imposto para as micro
empresas e empresas de pequeno porte, e estabele
ce suspensão do IPI na saída de bebidas alcoólicas, 
acondicionadas para venda a granel, dos estabeleci
mentos produtores e dos estalbelecimentos equipa
rados a industrial'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in

. cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
João Rocha Edison Lobão 
Júlio Campos Jonas Pinheiro 

PSDB 
Jefferson Peres Coutinho Jorge 

PPB 
Epitácío Cafeteira Lucídio Portella 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Júlio César Murilo Pinheiro 
Luiz Braga Osório Adriano 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 
- Dilso Sperafico Marcelo Teixeira 

Bloco (PPB/PL) 
João Ribeiro Severino Cavalcanti 

PSDB 
Welson Gasparini Antônio Balhmann 

PSB 
Sérgio Guerra JoãoColaço 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia17-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 1 8-12-96- instalação da Comissão Mistà 
Até18-12-96- prazo para recebimento de 

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

Até27 -12-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - O Se

nhor Presidente da RepúqliQ<l enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.511-5, adotada 
em 12 de dezembro de 1996 ·e publicada no dia 13 
do mesmo mês e ano, que 'dá nova redação ao art. 
44 da Lei n• 4.n1, de 15 de setembro de 1965, e 
dispõe sobre a proibição do incremento da Conver
são de áreas florestais em· área$ agncolas na região 
Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá 
outras providências'. · · 

De acordo com as indicações das liderança!!, e 
nos termos dos §§ 42 e 5• do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: · 

SENADORES 

Titulares Suplentes· 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

Bernardo Cabral Romero Jucá 
Odacir Soares Jonas Pinheiro 

PSDB 

Lúdio Coelho Jefferson Peres 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 

Marina Silva Benedita da Silva 

DEPUTADOS 

íatulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Rogério Silva Murilo Pinheiro 
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Osmu: Lima Maria Valadão 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Elton Rohnelt João Thomé Mestrinho 

Bloco (PPBIPL) 

Silvemani Santos Gerson Peres 

PSDB 

Celso Russomanno Luiz Fernando 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 

Fernando Gabeira 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido· o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 18-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 18-12-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 27-12-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.518-3, adotada 
em 12 de dezembro de 1996 e publicada no dia 13 
do mesmo mês e ano, que "altera a legislação que 
rege o Salário-Educação, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Cama! 
aNabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

Waldeck Omelas JoséBianco 
Francelina Pereira RomeroJucá 

PSDB 
Artur da T ávola Coutinho Jorge 

PTB 
Valmir Campelo Emília Fernandes 

PSB 

Ademir Andrade Antônio Carlos Valadares 

Titulares 

Paes Landim 
Jonival Lucas 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL/PTB) 

Wemer Wanderer 
Marilu Guimarães 

Bloco (PMDB/PSO/PSUPSC) 

Émerson Olavo Pires Zé Gomes da Rocha 

Bloco (PPB/PL) 

Augusto Nardes Dolores Nunes 

PSDB 

Ubiratan Aguiar Alexandre Santos 

PMN 

Basco França 

PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 18-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 18-12-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 27-12-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.522-2, adotada 
em 12 de dezembro de 1996 e publicada no dia 13 
do mesmo mês e ano, que 'altera dispositivos das 
Leis n•s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, 
de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de feve
reiro de 1954, e dá outras providências' •. 

·-De acordo com as indiC!'Ições das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resoluçã.o n• 
1/89-CN, fica assim constitu.ída a Comissão Mi~í4 in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: • 

Trtulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Bernardo Cabral 
JoséBianco 
.Edison Lobão 

SENADORES. 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos Patrocínio 
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Beni Veras Geraldo Melo 

PPS 

Roberto Freire 

PPB 

Epitácio Cafeteira Lucídio Portella 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Maluly Netto 
Barcellos 

Bloco (PFUPTB) 

Luiz BragaSérgio 
Mauro Fecury 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC) 

Sandro Mabel 

Valdomiro Meger 

Adroaldo Streck 

· Matheus Schmidt 

Nilson Gibson 

Noel de Oliveira 

Bloco (PPBIPL) 

Ari Magalhães 

PSDB 

Eduardo Mascarenhas 

PDT 
SflvioAbreu 

PSB 

Gonzaga Patriota 

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

Dia 17 • 12-96· designação da Comissão Mista 
Dia 18· 12·96· instalação da Comissão Mista 
Até 18· 12·96· prazo para recebimento de 

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

Até 27 • 12-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 11 +97 • prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - O Se· 

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.524·2, adotada 
em 12 de dezembro de 1996 e publicada no dia 13 
do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre a extinção 
de cargos no âmbito da Administração Pública Fede· 
ral direta, autárquica e fundacional, e dá outras pro-

• vidências'. 
De acordo com as indicações das lideranças, e 

nos termos dos §§ 4° e s• do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in· 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

José Bianco 
Freitas Neto 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

IPSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

José Agripino 
Bernardo Cabra 

Carlos Wilson José lgnácio Ferreira 

PT 
. Benedita da Silva José Eduardo Outra 

PTB 

Emilia Fernandes Regina Assumpção 

Trtulares 

DEPUTADOS 

·. · Suple~· 
Bloco (PFUPTB) ·. · "'' d 

Antônio Joaquim Araújo Raimundo Santos' 
Magno Bacelar Eliseu Moura . 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Roberto Valadão Rilialdo Macari 

Bloco (PPBIPL) .. 

Gerson Peres Mário Cavallazzi · 

.PSDB 

Danilo de Castro Edson Silva 

PV 

Fernando Gabeira · 

PMN 

Bosco França 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica eStabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17· 12·96- designação da Comissão Mista . 
Dia 18-12·96- instalação da Comissão Mista 
Até 18-12·96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibifidade 

Até 27 • 12·96· prazo final da Comissão Mista , 
Até 11 • 1 -97 • prazo no Congresso Nacional : 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Os Srs. 

Senadores Odacir Soares e José Bianco enviaiCI!Tl 
discursos à Mesa para serem publicados na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 
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•s. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em 6 de novem
bro do corrente, ao abordar pela terceira vez, neste 
Plenário, o tema do declínio da taxa de crescimento 
demográfico no Brasil- de 3%, nas décadas de 50 e 
60, para 1 ,9%, na década de 80, e para 1 ,6%, na 
década atual - fiz menção à odiosa interferência es
trangeira, que, de forma decisiva, estaria concorren
do para essa busca e vertiginosa transição demo
gráfica. 

Foi então que arrematei meu discurso com 
esta grave advertência: 

"Tudo faz crer que, neste domínio su
persensível de nossa soberania, há mu~o 
perdemos a autonomia de decisão quanto 
às políticas demográficas que mais nos con
vêm. Para opróbrio noSSó, suspeito que te
nhamos sido reduzidos a meros executores, 
mais ou menos alienados, de políticas dita
das na cúpula do mundo "globalizado" • • 

A essas palavras conclusivas, eu acrescentei a 
promessa de voltar brevemente à tribuna da Casa 
para reforçar minha denúncia e renovar meu brado 
de alerta · 

E é para cumpri-la que aqui retomo, provocado 
que fui por dois eventos conexos e bastante estimu
lantes. 

O primeiro deles foi a publicação em 24 de ou
tubro do corrente, no "Le Monde", de Paris, de uma 
hilariante e pitoresca reportagem int~lada: "La tele
vision brésilienne ta~ baisser la natal~é· (a televisão 
brasileira provoca a baixa da natalidade). 

Escudando-se nas conclusões diletantes de 
dois sociólogos do Rio de Janeiro, o correspondente 
do "Le Monde" naquela cidade, Sr. Jean-Jacques 
Sevilla, não sei se traído pelo vezo profissional do 
sensacionalismo, não sei se pela incapacidade culti
vada de ver ·com bons olhos• certas realidades pe
culiares aos povos em desenvolvimento, brindou 
seus leitores europeus com esta hilariante pérola de 
sociologismo exótico: 

•os folhetins televisivos - as telenove
las brasileiras - não encontram similar como 
agentes de propaganda do planejamento ta-

. miliar •..• Esta constatação seduzirá um gran
de número de demógrafos intrigados com a 
baixa espetacular da natalidade num país 
onde o aborto e a esterilização esbarram 
sempre no código penal. •• • 

Em vinte ·a cinco anos, as brasileiras têm, com 
efeito, reduzido, em mais da metade, o número mé
dio de bebés que elas trazem ao mundo (2,52 em 
1995 contra 5,76 em 1970),a despe~o da inexistên
cia de qualquer campanha de informação referente à 
contracepção. A que se deve esse · prodfgio? Os 
pesquisadores acreditam que decifraram o enigma. 
A explicação se encontraria na •mensagem sublimi
nar" favorável à redução do núcleo familiar, diaria
mente reiterada pelos intérpretes das telenovelas -
quatro horas e meia de difusão diária na Rede Glo
bo, o canal de maior audiência. • ... '· ·-' 

Eis aí uma •tesà• enormemente simplista, que, 
à primeira vista, só deveria preocupar o ilustre Dire
tor-Presidente da Rede Globo de Televisão; por
quanto essa pujante emissora está sendo indig_\ttl,da, 
perante o seleto público leitor do Le Monde, &>"mo 
agente indireto do planning familial, ou como res
ponSável direta pela espantosa transiçãc demográfi-
ca brasileira. -. ... 

Mas, até certo ponto, a inocente •correspon
dence• do articulista do Le Monde também me preo
cupa, na medida em que, subfiminarmente, ela apa
rece empenhada no apoio sutil e manhoso à campa
nha mundial em favor do aborto e da esterilização 
em massa, com vistas à drástica redução das popu
lações "descartáveis" do Terceiro Mundo. 

O segundo evento a que me referi, no intró~o 
deste pronunciamento, diz respeito ao ·comunicado 
de 4 de novembro último, tomado público pela Mis
são de Observador Perrnariénte da ·Santa Sé junto 
às Nações Unidas, fe~o pelo Arcebispo Renato Mar
tino na ONU, de que, neste ario, a Santa Sé não po
derá oferecer uma doação para as atividades do 
Unicet. 

Ora, Sr. Presidente, são notórios o tato diplo
mático e a prudência que caracterizam as decisões 
da Santa Sé em seu relacionamento com os orga
nismos internacionais. Dai,' a' pergunta: que teria le
vado os agentes diplomáticos do Vatiéano a adotar 
esse cauteloso rompimento càm o Unicef? · 1 

Segundo fontes do V~ticano, · •a decisão' de 
suspender a prática de dar uma contribuição simbóli
ca resultou da crescente preocupação da Santal Sé 
pelas mudanças nas atividades do Unicef que come
çaram a desviar uma parte de seus recursos eccnô· 
micos e humanos, já escassos, de atendimento às 
necessidades mais fundamentais das crianças para 
outras áreas fora da competência específica estabe-
lecida pelas Nações Unidas para o Unicef. , 

Particularmente a Santa Sé se preocupa: ' 
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1) que o Unicef tenha deixado de demonstrar 
sua responsabilidade pelos fundos que os doadores 
destinaram aos programas específicos e moralmen
te inatacáveis relacionados com as crianças, apesar 
das numerosas solicitações feitas pela Santa Sé por 
aquelas garantias; 

2) a participação do Unicef na publicação de 
um Manual das Nações Unidas que recomenda a 
distribuição de "anticonceptivos pós-coitai" abortivos 
a refugiados em situações de emergência; 

3) indícios da participação do Unicef apoiando 
alterações na legislação nacional relativa ao aborto; 

4) informes autorizados de que funcionários do 
Unicef em vários países distribuem anticonceptivos 
e aconselham seu uso. 

A missão da Santa Sé tem mantido um diálogo 
contínuo com o Unicef sobre suas preocupações du
rante muitos anos. Ao lo11go desse tempo, o Unicef 
tem assegurado à Santa Sé que apesar de o Unicef 
recomendar o espaçamento entre os nascimentos, 
não apóia nenhum método particular de planejamen
to familiar. Além disso, o Unicef assegurou à Santa 
Sé que nunca estaria envolvido com o aborto ou em 
atividades relacionadas ao aborto. Entretanto, ape

. sar de tais afirmações, a nova participação do Ünicef 
nos inquietantes assuntos aqui tratados, obJ:igou a 
Santa Sé a tomar claramente essa providência.'_ . 

Os dois episódios que acabo de relatar vêm 
comprovar, de forma irretorquível, algumas denún
cias, de extrema gravidade, que não trepidei em fa
zer, neste Plenário, nos três pronunciamentos aqui 
proferidos sobre o polêmico e insidioso tema do con
trole populacional. 

O primeiro, proporcionado pelo comunicado 
aparentemente inocente e descomprometido do cor
respondente do Le Monde, é mais uma comprova
ção de que o tema demográfico anda cercado, hoje 
em dia, de muitas dubiedades, de· insidiosos equívo
cos e de perversas "!-rlimanhas, tudo engendrado 
para mascarar propósitos e favorecer interesses 
opressores de poderosas instâncias internacionais. 

Já o segundo episódio, envolvendo o Unicef e 
a Santa Sé, constitui um comprovante da mais afta 
fidedignidade de que, conforme denúncia que eu já 
formulara em meu discurso de 1"-11-95, poderosas 
instituições estrangeiras inclusive organismos inter

·nacionais, como o Banco Mundial, o Pnud, o Unicef, 
haviam-se transformado em braços atuantes das na
ções mais poderosas do globo, empenhadas em 
sustar, a todo custo, o crescimento populacional, so
bretudo nas nações do Terceiro Mundo. 

Paralelamente com os organismos internacio
nais, aluam, também, poderosas e diversificadas as
sociações internacionais, às quais cabe o papél de 
organizar; financiar ou executar prqgramas voltados 
para ó drástico controle populacional concebido na 
cúpula das nações mais prósperas do mundo. 

Entre as associações biasileiras estipendiadas 
por entidades internacionais para executarem esses 
· programas, · citem-se a Pro-Pater, a ABEPF (Asso
ciação Brasileira de Entidades de Planejamento Fa
miliar), a Bernfam E A Cfemea. 

No Brasil, obedecendo servilmente às diretri
zes do famoso Relatório Kissinger, por mim várias 
vezes mencionado em meus pronunciamentos ante
riores, há 30 anos esses grupos investem na mu
dança de mentalidade das pessoas através de arti
gos, seminários, revistas, filmes e novelas para a 
·rv, · canferências, congressos, cursos diversos de 
fomíação e informilÇão, etc. !(e tal sorte que hoje os 
·casais que · moram nas cidades e, portanto, com 
maior· acesSo àqÚela$ ·infórmações, em sua grande 
·maioria:, sô·desejam dois filhos. Dessa maneira ape
lam para a esterilização, os métodos artificiais larga
mente distribuídos e financiados por aqueles mes
mos grupo$ . 

Para se ter uma idéia do investimento no Brasil 
é bastante constatar que no período de 1989/1991 
foram destinados a esses programas de população: 
US$' 659:579.284,00, enquanto que, no biênio de 
1993/1994, as cifras atingiram os · US$ 
836.425.787,00. 

A ·título de exemplo, a Bernfam, filiada a IPPE, 
recebeu neste biênio a cifra de US$ 6.500.600,00 
destinados àS seguintes finalidades: manutenção de 
contratos com todos os governos estaduais do Nor
deste e de alguns outros estados; manutenção de 
serviços de Lima rede de clínicas; propagação de in
formações em larga escala e programas de educa
ção para o público em geral e grupos especializa-
dos. ·- · 

Prestação de assessoramento e assistência ao 
Grupo Panamentar de Estudos de População e De
senvolvimento. Esse grupo foi útil, assegurando que 
a nova Constituição de 1988 introduzisse o planeja
mento familiar explicitando as condições ali propos-
tas. · ·-""~ 

Para o assessoramento dos aluais projetotíl:te 
planejamento familiar, esterilização e aborto não te
mos dados oficiais disponíveis até o momento, mas 
é público que o lobby exercido pelo Cfêmea é patro
cinado por organismos da ONU como: Unicef, Uni
tem, FNUAP e pelas Fundações Ford, e MacArthur, 
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entre outras. O boletim do Cfêmea, publicado regu
larmente e distribuído aos parlamentares cita o 
apoio dessas organizações. 

Tudo isso, Sr. Presidente, já foi veementemen
te denunciado, seja no Relatório da CPI da Esterili
zação de mulheres brasileiras, seja nos pronuncia
mentos que tenho insistido em fazer sobre a maté
ria. 

Contudo, apesar de sua gravidade, a despeito 
do cunho atentatório de que se reveste essa brutal 
intervenção estrangeira em nosso perfil demográfi
co, e em que pese ao absurdo constituído pela aber
rante e insultuosa destinação de recursos provenien
tes de fundos internacionais com a finalidade de 
'manter assessoramento e assistência a grupo Par
lamentar de Estudos de População e Desenvolvi
mento' (SIC) esses absurdos e essas agressões à 
nossa soberania caem logo no esquecimento, por 
força de uma difusa e atuante malha de conivências 
nacionais e internacionais, eficientíssima em criar 
uma cortina de silêncio em tomo desse assunto. 

Fica assim, comprovado, mais uma vez, Sr. 
Presidente, que, nesse domínio supersensível de 
nossa soberania, como afirmei anteriormente, esta

. mos sendo reduzidos a meros executores, mais ou 
menos alienados, de políticas ditadas na cúpula do 
mundo dito 'globalizado'. 

É o que penso, Sr. Presidente 
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL - RO) - Sr. Presi

dente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez a Re
gião Ainazõnica é prejudicada por uma iniciativa to
mada a partir de Brasma. Depois da questão am
biental, desta vez é o subsídio do combustível que o 
Governo Federal retira, prejudicando toda a popula
ção que reside ao Norte do Brasil. 

É desnecessário lembrar que as distãncias na 
Amazônia são enormes, que o ribeirinho tem no seu 
barco a motor o único veículo para vencer dias e 
dias de viagem entre sua casa e a cidade ou aldeia 
mais próxima, onde encontrará ajuda médica ou 
venderá sua produção. 

Cerca de Oitenta por cento da população ama
zõnica mora longe das refinarias, com o fim do sub
sídio do frete, o preço do litro de gasolina, por exem
plo, em uma bomba na cidade de Vilhena, no sul do 
meu Estado, que hoje é cobrado a sessenta e dois 
centavos de Real, vai receber uma majoração de 

·mais de 20%. 
Nós da bancada da Amazônia vimos cobrando 

constantemente um tratamento diferenciado para a 
Região, que é earente de tudo, de iniciativas do Go
verno Federal, que tem os investimentos públicos 

concentrados em apenas duas cidades - Belém e 
Manaus, que tem uma população pobre e mal assis
tida, cujos governos estaduais, especialmente o de 
Rondônia, correm atrás de atender as carências da 
população com os parcos recursos de seus cofres. 

Voltando à questão do subsídio, acredito, Sr. 
Presidente, nobres colegas, . que esta iniciativEÍ é 
mais uma daquelas decisões tomadas de afogadi
lho, sem que sejam estudados os impactos na papu
lação. O Plano Real, por exemplo, como ficará a es
tabilidade com a reação em cadeia que trazem os 
aumentos de combustíveis - situação a qúe estáva
mos acostumados a viver nos tempos da inflação? 

Qual será o impacto que causará o frete a ser 
cobrado no transporte fluvial entre a refinaria, em 
Manaus, e o consumidor em Cruzeiro do· Sul,. no 
Acre, região praticamente isolada do restante 

1 
do 

país na época das chuvas? Como o ribeirinho pode
rá se abastecer para transportar sua farinha, S!!U 
peixe para a feira? 1 

E o aumento da taxa. de energia, naquelas. ci
dades abastecidas por geradores térmicos, como vai 
ficar? 

Estas são as nossas ·inquietações, ·em· nome 
da população do meu Estado e da minha região. 
Faço· um apelo para que os demais membros da. 
bancada da Amazônia que nos unamos· e levetnos 
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso a nossa 
preocupação e da nossa gente, que nlío· tem culpa 
de morar distante das refinarias, que .não tem culpa 
do preço internacional do barril de pet!Qiw, que .lllío 
tem culpa dos custos de fretes e que é Ulllil sentine
la isolada, garantindo as fronteiras do Brasil e a so
berania de seu território. 

O SR. PRESIDENTE. (José Fogaça) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a 
sessão, designando para ' a> sessão ordinária de 
amanhã a seguinte , .. 

ORDEM DO DIA 

Às 15hSÓmin 

Item único 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 68, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 172, 11, b, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1996 (n• 
1.487/96, na Casa de origem), que dispõe sobre 
prorrogação de prazo para renovação de Certificado 
de Entidades de Fins Filantrópicos e de recadastra
mento junto ao Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS e anulação de atos emanados do lns-
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titulo Nacional do Seguro Social - 'INSS contra insti
tuições que gozavam de isenção da contribuição so
cial, pela não-apresentação do pedido de renovação 
do certificado em tempo hábil, tendo 

Parecer conjunto, proferido em Plenário, em 
substituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Assuntos Econômicos e Assuntos So
ciais, Relator: Senador Lúcio Alcãntara, favorável ao 
Projeto com a emenda de redação que apresenta 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Eco
nômicos e de Assuntos Sociais, sobre as emendas 
de Plenário) 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h20min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. LÚCIO ALCÂNTARA NA SESSÃO DE 
13/12196, QUE SE REPUBLICA POR HA
VER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO DSF 
DE 14112196. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, volto a esta tribu
na para, mais uma vez, enfocar o problema da dis
criminação racial em nosso País. Em discurso aqui 
proferido em 24 de outubro úttimo, eu afinnava que, 
por não tennos, em nossa história, episódios cruen
tos de intolerância racial, como ocorre, por exemplo, 
nos Estados Unidos, talvez pudéssemos concluir 
que as relações inter-raciais no Brasil sejam pacífi
cas e igualitárias. Ao acreditannos nisso, porém, caí
mos na chamada 'armadilha ideológica': enxergar 
somente o que julgamos ou queremos ver, e não 
aquilo que está diante de nossos olhos. 

Qualquer análise detida, fundada em índices 
sociais ou na simples observação de nossos costu
mes, afirmava eu naquela ocasião, revela a triste 
verdade: sob a máscara da cordialidade há uma so
ciedade violenta e racista, racismo esse que se ma
nifesta preponderantemente contra o negro e contra 
o pobre. Como, infelizmente, grande parcela dos ne
gros são pobres, são eles duplamente marginaliza
dos e excluídos em nossa sociedade. 

Passados, entretanto, mais de quarenta dias 
daquele meu pronunciamento, novos casos clamoro
sos de discriminação por causa da cor tiveram evi-

-dência em nossos meios de comunicação e ainda 
permanece sem solução aquele episódio revottante 
acontecido na cidade de Canoas, no Rio Grande do 
Sul, no dia 7 de junho último, para o qual chamei a 
atenção desta Casa. Nessa cidade, o jovem Luciano 

Soares Riooirà fàí 'atropelado, enquanto passeava 
de bicicleta. Tido como marginal, esse jovem deixou 
de receber, no tempo certo, os devidos socorros, 
tanto do atropelador quanto dos hospitais locais, vin
do, por isso, a falecer dois dias depois. O atropela
dor, Rogério Ferreira Pansera, além de não prestar 
qualquer socorro à vítima, ainda declarou ter atingi
do um negro que conduzia uma bicicleta roubada, 
não o socorrendo por julgá-lo um assaltante, como 
se um corpo totalmente dilacerado e inerte fosse ca
paz de atentar contra o seu luzidio BMW. Pois bem, 
Senhor Presidente, Senhoras e. Senhores Senado
res, esse jovem atropelador continua livre, impune, 
escudado, quem sabe, no peso do dinheiro e na in
fluência que, por certo, a família exerce na cidade, 
numa clara demonstração de que, no nosso País, a 
lei só é dura para quem não tem. costas largas, em
bora se possam atribuir-lhe ao menos quatro delitos: 
atropelou uma pessoa; não prestou socorro; difamou 
a vítima, atribuindo-lhe o crime de roubo sem ter co
nhecimentos dos fatos; e, por fim, ofendeu-a por 
causa de sua cor. 

Há poucos dias, recebi do pai desse garoto 
uma carta indignada, pedindo ajuda para que os cul
pados pela morte de seu filho sejam punidos. O 
medo que o aflige é de que o tempo apague toda a 
indignação que tomou conta das pessoas na época 
desses acontecimentos. Em atenção ao seu ped\do, 
fiz o que julgo deveria ter feito: e.ncaminhei a sua 
correspondência ao Ministro da Justiça. Deputado 
Nelson Jobim, com o pedido para que as devidas 
providências fossem tomadas. Nesta ocasião, tomo 
a encarecer-lhe o pedido para que o Ministério tudo 
faça para que prevaleça a justiça. 

Pessoas que cometem esse tipo de atrocidade 
precisam ser severamente punidas na forma da lei, 
para que o fato sirva de exemplo e outras pessoas 
não cometam a mesma falha. O crime de racismo, 
Senl]gr Presidente, Senhoras e Senhores Senado
res, é um dos mais hediondos e reprováveis que 
existem, pois as vítimas não têm a mínima culpa 
pela razão por que são discriminadas; elas o são 
não pelo que fazem de errado, mas pelo fato de 
existirem e terem uma tez que as distingue dos de
mais. Por isso, esse crime deve ser duramente com
batido e punido. 

Com mais intensidade nos dias aluais, uma 
significativa parcela da sociedade e o Governo está 
firmemente empenhada em criar no País a democra
cia racial e em restringir a incidência dos crimes ra
ciais. O grande desafio que se impõe é sair de uma 
democracia representativa, que a cada dia se solidi-
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fica mais, para uma dem6craciã soéial errfque ·a éi- -· 
dadania venha em decorrência da igualdade de tra
tamento e oportunidade proporcionada a todos. 

Nesse sentido, a criação pelo Presidente da 
República do Grupo de Trabalho lnterministerial 
para Valorização da População Negra já foi um 
grande avanço e, com certeza, daí advirão medidas 
significativas para se resgatar a importância dos 
afrodescendentes na nossa história e· na formação 
da nossa nacionalidade. 

Para que esse resgate seja realmente significa
tivo, entendo serem necessárias algumas medidas 
simples, como, por exemplo: dar o devido destaque 
aos heróis negros da nossa história, como já ocorreu 
com Zumbi, recentemente erigido à condição de he
rói nacional; introduzir personagens negros em pa
péis de importância nas programações de rádio e te
levisão; rescrever alguns episódios da nossa histó
ria, tendo por parãmetro a ótica dos negros, espe
cialmente no que tange à luta pelo fim da escravi
dão; criar incentivos para que se produzam filmes, 
se encenem peças teatrais e se escrevam livros em 
que essa problemática seja o tema principal; fazer 
um trabalho com os professores para que as idéias 
anti-racistas e pró-igualdade de todos sejam sutil
mente incluídas nas escolas; por fim, é preciso que 
os negros sejam incentivados a terem orgulho de 
sua cor e de sua cultura. 

A recente decisão do Tribunal Superior do Tra
balho que reconheceu como discriminatória em de
corrência da cor a demissão, em 1992, do técnico 
em eletrônica da Eletrosul Vicente Francisco do Es
pírito Santo e, por isso, determinou a sua reintegra
ção aos quadros da empresa, é um marco significati
vo na lu1a dos negros pelo reconhecimento da sua 
dignidade e um forte indicio de que, com a colabora
ção da Justiça, a situação poderá mudar para me
lhor. 

Nesse rol de acontecimentos que colaboram 
para o sucesso da causa negra, podemos também 
incluir a eleição do Sr. Celso Pitta para a Prefeitura 
de São Paulo. A sua boa atuação nesse cargo, sem 
dúvida alguma, muito contribuirá para a afirmação 
dessa imensa parcela da sociedade, dado o tama
nho do desafio que terá de enfrentar. Só nos resta 
torcer para que seja bem sucedido e que, com a sua 
atuação, mostre que, para vencer, basta ser capaz. 

- No seu encalço, muitos outros negros serão incenti
vados a também concorrerem a cargos eletivos, per
dendo o medo de mostrar o seu valor. 

Por outro lado, é triste constatar que na contra
mão desses acontecimentos apareça o Sr. Pio Guer-

· ·. rà: · ereitô -para· condazir .. 'osc·dalliinos ·do' SEBRAE, 
que, com o seu destempero verbal, ofenda a SeRa· 
dera Benedita da Silva, uma das pessoas mais 
atuantes e combativas desta Casa. 

Fato semelhante a esse foi também protagoni· 
zado pelo Consulado dos Estados Unidos no Rio de 
Janeiro, ao negar o visto para que o menino Ca~os 
Alexandre Rossi passasse um mês naquele País em 
viagem de estudos. Alegar que ele poderia ter meti· 
vos para não retomar ao Brasil é, no mínimo, patéti· 
co, em se tratando de uma criança de seis anos que 
viajaria em companhia de outros alunos da mesma 
idade. O que se seguiu a essa negativa foi uma sé· 
rie de justificativas injustificáveis na qual embarcou 
até o Senador e reverendo Jesse Jackson ao não 
reconhecer o erro e tentar arranjar justificação para 
a decisão do Consulado de seu País. 

Ou1ro fato lamentável, que também guarda si· 
militudes com aquele ocorrido em Canoas, foi preta· 
gonizado aqui em Brasflia por um filho da Adida Cul· 
tural da Embaixada do Togo: 'por estar trafegando de 
bicicleta sobre a calçada fo! abordado por policiais 
militares, que, não satisfeitos· em chamar-lhe a aten· 
ção por estar pedalando en, lugar inadequado, ainda 
o ofenderam por causa c:le sua cor. Se isso é feito 
com pessoa de uma representação estrangeira, é fá· 
cil imaginar o que ocorre com aqueles que não têm 
o manto diplomático sob que abrigar-se. 

De modo semelhante a esses fatos, muita coi· 
sa mais acontece por esse 8rasil afora, que não é 
divulgada para que os ou1ros saibam. Essa situação 
precisa, entretanto, acabar. É preciso que brancos, 
negros, mulatos e descendentes de outras etnias re
conheçam que, em função da raça, ninguém é me
lhor do que ninguém e, em decorrência disso, é im
perioso que haja igualdade de oportunidade para to
dos. No caso específico das mulheres também mui
to discriminadas em nosso mercado de trabalho e 
em nossa sociedade é auspicioso verificar que mui
tas delas já despontam com sucesso no mundo em
presarial; é reconfortante saber que a Academia 
Brasileira de Letras até pouco tempo atrás um redu
to estritamente masculino Vai ser presidida por uma 
mulher. Em todos esses episódios, o que pesou fo
ram a capacidade e o valor de cada uma delas. . M·• 

' ' bé • t '· Assim tam m acontecera com os negros, se 
todas as pessoas forem tratadas de acordo com a 
sua capacidade e não por sua aparência. Cabe às 
au1oridades zelar para que essa igualdade seja res
peitada e cuidar com firmeza para que os excessos 
e os abusos sejam punidos. 
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A comunidade negra, por suà -vez, precisa ser 
instada e incentivada a levantar a cabeça e a sacu
dir a poeira que décadas seguidas de humilhação 
sedimentaram em sua mente e mostrar que tem va
lor e que, com esforço e determinação, pode vencer. 

Todos nós precisamos fazer a nossa parte, 

para que, em nossa Pátria, o clima ele tratem1aaae, 
de entendimento e de respeito a lodos seja urna rea
lidade e possamos ter um lugar de paz, em que to
dos têm o seu lugar, a sua vez, no qual cada um 
pode mostrar o seu valor. 

Muito obrigado! 

Ata da 2!! Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 18 de dezembro de 1996 

~ Sessão Legislativa Extraordinária,da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Lúdio Coelho 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antônio Carlos Magalhães
Artur da Tãvola- Benedita da Silva- Beni Veras
Bernardo Cabral - Ca~os Bezerra - Ca~os Patrocí-· 
nio - Ca~os Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lo
bão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emfiia Fer
nandes - Epitãcio Cafeteira - Emendes Amorim -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo~ Francelina Pe
reira - Francisco Escórcio - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan 
Borges - Guilherme Palmeira - Henrique Loyola -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - fris Rezende 
- Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda - José Samey - José Serra - Júlio 
Campos - · Júnia Marise - Laura Campos - Levy 

Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcántara - Lúdio 
Coelho - Marina Silva- Mauro Miranda- Nabor Jú
nior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Qui
nan - Osmar Dias- Pedro Simon - Ramez Tebet
Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu 
Turna - Sandra Guidi - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado -Silva Júnior- Teotônio Vilela Filho -Vil
san Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - A l!§ta 
de presença acusa o comparecimento de 76 j'>l)>. 
Senadores. Havendo número regimental, decláro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretário, em exercício, Senador 
José Bianco, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PROJETO RECEBIDO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

Projeto de Lei da Câmara n° 108, de 1996 (n° 
1.059/95, na Casa de origem), que cria ãs 
carreiras dos servidores do Poder Judiciário, 
fixa os valores de sua remuneração e dá outras 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Ficam criadas as carreiras de Auxi~iar 

Judiciário, Técnico Judiciário e Ana~ista Judiciário, nos 
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~· da ~--·-l. do Pode:=' ,J~c::L.Õ.&':LO 4a t;Jrn.J.o • do C:I.SI:.Z':.= 

Fed.e.ral • TGn:.tOr:.os. n& !o:=& ••a.D.lec:1.d.a r~eaQ tAl.· 

Mt. z•. ,.. car:t-el.ns ct. Aux.l.l.:..at' .;ud:a.c::.U:t.o, 

't'iaul» J'ud.lc:::.ir:a.o 11 Anal.uu J'~l.irl.o .sio con~J;:.:.::uid;u cios 

QU'qos de prov:..anto llt'euvo, 

••~curados 0111. Cl.as••• • P~~••, 

auv:a.~. con!o~ o Anex::. :r::. 

oO.ern.d:&s as .i.rea• de at:l.V:a.c.J.de, serio desc:r:t.tas 

"'9'Ul:t.zn•.n~. 

Art;. 3". os v.alc:zoes de vanel.l:lanto dOI!' e&:c'qos daS 

Cll.rrel.ra.a Judl.o=.:ir:a.as sio os ccnsunr.•s cio Mexo II. 

A.rt. .#.". ;. :..mplanuç::io d.aa catrllu.r:~.s JU<:Il.c:::.U:.:as 

!ar-:so-a, na :!o:::flll. d.o 5 2" deste a.~:.fiO, lli..:I.J.an~ 

tn.nsf"o:::açio .:ioa <:ar'9oS o!at:.vc::~ dos Q.uaclrolll de ?essO&l 

I:'O!o:c-:.::os :>o att. l", enquad..:'a.ndO-:~e os se~:.d.ores d.e .aeo:'do 

C:OIII :!UI ,:11Sp<IC'Cl.v.ll.8 .at.l:'::t.l:>Ul.<;:~S -11 ~.1-Sl.t.OS à :'o.r::naçj.O 

p:eo!::.ss:r.gn:al, ~~~~~~ndo-ae a cc:~rr.tlaçlo on.t.::-11 :~. sJ.t.uaç.io 

.xl.::~:::;ente • • nova s:.tl.l.aç:l.o, cont'o~ •·~~ n& Tabda 

de tnq-.aá:c-ama:u::o, consuna dQ An.x.::. !II. 

S 1•. CJ.U~ do ••u ~n.1:0. o aero.r1dor uri o 

prazo ~ q~anze d:l.a. p&ra a :a..nte:~;:J:~Qa:a.c;5o ~ :-.curso. 

s 2•. A cb.rerenç::a da t"EEU.n•;nçto c1oa ~· 

~au.lt.a.ntes d& tra:~at'oZlll&çio aobn a cto. tz'arull.torll!adoa s~ 

;uzzpl~g,Ga ~ee - pa.real&a aucaaal...,_., n.le 

~at:a.vaa, na ~o ae;w..nte: 

lSit7; 

2000. 

ca:qos 

I - ~nta por eento a parur ~ :.• doe J&n•:a.ro áe 

5 3•. o d.l.apoa~ n-t• &J:"t:a.qo •pl:a.::a-s• t~ .aos 

=.. ot:.Cl..al o. .;uatl.ç.& Ãval.t.ad.or • ~J.S c:arqc;.s d• 

prov:.=anto : .. -o~&do. ~-~• l'.iO •nqu~ru:e~ oa reqll:a.s::.tCIS 

~ ascol.at'l.~ • ~.:a.s c::r:a.~r.:a.os •st.lll::loel•Cl.d.os !'.i•&ta I.e::. • 

ee~n!o2:!1W 

A:tt. s•. o l.m;:'•••o ::\&& e:arre::.~•• :;ucu.Cl.&~u.a. 

a a:c- <iii at:a.v:.d.ada e~u a ••pe=.al:~.c.ac.. d.ar-:~~•-ã po~ 

:;:>u.bl.J.co, da ptovas ou da prova• • t.l'=U.lo•. 

p~l.:!' .. l.~O paclri.o d.a cl.&Jiaa '"A"' do ~eapac!;;.VO e&rçQ • 

Art. ,. . SiC requ.tsJ. to• da eacolar:a.d.ada 

.:.nqrasso nas ~ra.:a.ras :;udJ.e:.&t'.l.&&. a~GJ.s • qu.and.o !'or o 

'!orma.<;:i.o oap-.cu.l:a.:.:acia o oxp.r::.oino:::.a ':;:.to!:.ss:.onal, • 

::a!:.n:a.d.:l.s ..._ r!aqlllamant:c o eapec:~.!':.o::ad.as noa ..:il.::.ll.l.:l de 

eon.::-..:rso: 

II - para a Cai:'ro~J.:ra da '!'ioC::ac:o ,JIJd.l.c:J.Ul.o, =:~~o da 

s-.q-..:.::~ qrau ou curso tiocn:.c:o Qq~.:J."~lont:eo: 

III - para • Cl.l:!:al.:ra ~ Ana.ll.St.a .Jutil.c:J...J.r.:a.o, cw:::!JO 

da -::a:-:a:a.:-o qr.a.u. :.~U:!J:I.~ l:a.c:a.nc;::.at.ur. pla.na, ::orralac:J.on&da 

e= as .i,.raaa :;:.r.v:~.sua no An.xQ :. 

Att. 7•. A promoç:i.o n:u earz-al.ra.a d.a:-sa-i s~.e• d.e 

1.1111 pac~..""i.o ~ra o s-.;u:a.nte, eca ::.ntar:!Jt!.o:::::.o lft.l.:u.mo d.e Ulll ano, 

- apooc:.aa • scà er:a.:•rl.oa t'ilQd.CIS - "'9'Ul.--nto, - tunc;.áo do 

rasul::ad.CI da .aval:a.~o !'~ do daaa~~~p<~nho do ••t~n.d.CI.:'. 

Paraqraro 

.. t&t;-:.o ~tOno. 

p:tomondo pa.n. o 

c:arra:.;n. 

Are. s•. Ca J.ntao;ranee.a ciaA ·earn:a.raa ;;ud.:.e:..:ir.r:.•.a 

par~rio Adl.Cl.onal. de P~ JUCU=.tr.::.o - ARJ, c:aleu!•do 

-o:a.anu • -.pll.eaçAo do coat.:.=.eru:a da t. tO sobre o r••pac~vo 

var:r.==anto. 

Me. 9•. Inteqraa. unáa. as Qu.ac1rgs d-. ';tassoal 

ratar::.:O.a no &J:"t, :.• •• Funyõas Co=:l.as:a.on&d&s (Fel • 

••c:.lanad.-.s de FC-l & FC-lO, qua ::::a;:.~ •• •t:.v::.dad.es da 

:l.::.reçio. ~!:.a, Maasso~:n:o a M•J.seãru:::~.a, a 1 :1ar11111 

aa:c-c:.~. pra!•r.n~~t•, ~r sa:t"V.::.dor ::.ntaq=ante ~ 

car=-o::.=•• :u.cu~.tr.::.aa, con!orma •• c:L::.spu.aar - t'aqulu..neo. 

~!o Wu.co. M FC:-06 • FC:-l.O sario c:on.a.::.d.aractaa 

como ~o - c:om.l.&.a~o. qu.anclo saus =~nl:<ls não t.:.~r.m 

Vinc:~:!o •!at:..::.vo oaa • A.drll:.n::.straç:io PUl:ll:..;s.. 

Art.. :.o. :io .imb::. to da :;ur:.sd.\.çio a. c:ad.a -:=:~.~1 ::~u 

.tui:z:o • vadad..a .a namaal;:i.o o" das:.qn~çio. .,ara. o• C&rços Ql!l 

C=ssio e para aa Funçóa.a Coau••:.~• de qu11 er.J:a o art. 

t•, a =n]uqe, .::ompanhal.ro ou p.renu at• o terc:a::.ro :;rau. 

:a.ne!.:.:s::.ve • .d.o& r.•pao::::uvos ~roa ou :;ui.z- v.::.neuJ.acLoa, .a;•lvo 
& da •~dor ocupe.ce ~ CU'90 de ~to a.t•t..::.vo ~ 

e&rn:a.ra.s Jw:b.c:.&na., caso - qca • v.a&~ i raa*ta ~ 
~ OU daa:t;aac::i.a pa.n. S~t" ]UDI:O &O J1a9Uer.do 

cletum:.~ta da :a..n~t..::.b:.l.:.dada. 

",j 
u. Oa cazvoa do CJ:upo-Ol.r.çi.e • .ua-ao~t:o 

au, .. Gn.tl.t'ieaçóea de a.pn,sen~ de 

~nata • :as ~ ~~OII.&da.s. ::.aat1tuidoa Plol& :..:a. n• 

8.118, da 1C clao lll:tn.l de UN, l.tl:.qrantas doll CU&dr.:la c1ao 

hasoal ratando• no are.. 1•. t'icaa :ran.!Q%mado.s - FUnç:óaa 

Col!u..s.al.oMdaa - FC, ~ aa c:ornlaÇli5oes -tabalea.Ca.s no 

~ :V, n~~ u sl.tuaçõas l.ndl.Vl.du&l.a conat:.tW.daa 

a~ a data da p~Zl..ic:açio desta r..a. • aa~ aos oc;upanu..a 

a =t&9• do ta&IPO clao •~ço no earqo ou !un.;to, pa.r& a.te.:.eo 
da J.nc:orpon.~ d.a ~ uaca o a.rc. 15. 

Art. l2. Ficaa ext:.:~.ta., p&l:a.S oa :~.ot8qraate.s elas 

Dac:rato-lal. n• 2.173, da 19 d.e ~ doi lil4, para. a.a 

sarv::.~a ~ ~:a.doll paJ.o ~•posto no S 2• elo art. 2• da 

t.:a. :-.~ 7.5123, da U c1ao ~de :.SJ•:a. ~ ~nta;- ~se&l .a 

que sa r.! ar. o •rt. 1l d& Lel. :'1• e. 216. c1e :.3 de •;os to c. 
litl, ::.- CCIIIIO aa qnu!.icaç:6•s cnadas pala Cac:rat.O-la:. :'1• 

l.U5 • .:ta l:J d.li r.V.re.:a.to da 19715, .alterado pala da n• :..120, 

C. ll ·-,:~ao daJ:-=ro d.e 1910, • n• 2.3155, de 27 da. outubro da 

Ua7. 

Art. ~3. A. Crat.:.!:.caçia E:xtr.aa:d...l.r..,r:a.a .:.:~.at:a.=u~ 

pal.a.a :.•us n"s 7.7.53, !:ia:..: !:ia ~r::..:.=.. :,gaSJ, o n• 7.7:57, n• 

7.7~8. ::~ 7.7.59 o n• 7,7150. ~od.ax =• 24 d• alor::.! da lSIIt, pal:"a 

os ~•:-.r:.Cor•• :O ?ada:!:" ,Jud.:Lc:.al:"::.o :is. ::n1.io a c1o ::::.s't.r::. :e~ 

F..,.ra;;. • ":arr:.. -:.r;.r:~.cs, paxsa .a e..nOfiU.na:--s• Gra~;;.::;.eaÇio .;la 

At.:a.'.-:.::ad.a .;l..ld:I.C::..ar::.a - GA.l'. -=al=!....nao-•• o .aau ,...J,or =acu•nt• 

as;.l::.~o Cos !a:a.rax da xJI..lS'ta t::.X&dos r.o Al'\oaxo V". 

Art.. u. A ~•raçlo das Funç6u: Cau.suon&das. 

l.ne!:JS:I.V. para a.a oc:up&:1U.S •- vi.r:u:uJ.o af'et::a..vo o=- a 

Adrlu.:\.l.str:aç.io PUbl.:.ea. COIIIPÓQ-.. dx• •aqw.:~.tas ~-= 
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t - vaJ.o•-b••• .;ona,.,.....,. .:kl Anexo v;: • 

II - lt2J, eandcl eomo baae ~ :.ru:::..deft=:a o úl.~ 

padrio doa azqoa da .r..wul.tar .1udJ.c.:l.z'1o. Ttc:n.:a.eo ... ~Cl..âl:':Lo • 

Anal.:L$ta .Ju.c~.J.cU:r1o, con~o:D~e eaeal:loelecJ.CO no An.xo VII: 

III -_Q.:J, eal=l.ada na eon!o=u.d&a c1o An.xo v. 

s 1•, Apl.:.=a·•• & 1:'-.J.~~o da& FUnçQea 

Calru.aal.c:~l'l&d&a O &apoato no S 2•- d.o •:rt. 4•. 

S z•. Ao ser.rl.d.or l.Dt"9'raru:• a. o;a~:.n .:;lldl.c.:ir:.a 

e -.o r.qw.:n.ado. l.n'Yllatl.doa F\m.çio CQ!c.sa:.on.ad.a. O. 

!a~taàc:l apQ.l:' pala ~anç:.iQ da .s•ll <:ai:";O et'atl.vo IIILl.s 

aetanta por ~eo d.o va.l.Qr·~• d.a FC, !~ no An.eli:O VI. 

Art. l.S. Aoa sazv.a.<:iclz-.. o:taa c:ar:t"al.na Jlldl.Cl.&:c"l&a, 

ocupane.a c1.e FQnç:t.o CQI!u.aal.ol'l&d&, apl.:.ea-•• a 1-.q:..sl;a~o <;anl 

da :..:;ca~n,.:J.o d.a pa~a mensal d.a 1:'-=:!a=a.ç.i.o C. carqo 

o:x:u..sdo ou !Wl.Çii.o da cont':~.oanc:a. 

S 1•. A :.nc:orponçio a que tan~ d.:.rel. :.o 

l.l'let~;n:n:.ea daa ~raa J~c::::.arl.aa, palo ax.rc~o e. earr;o 

- c::muaaio ou !unçio da cont':.ança Cllll out:o O:v.lo ou cmt:.~ 

da ),ám,l,nl.atn.ç:io N:bl.l.ea ~ed.a:':al ::u.rau., a\,U:.t.rqul.ea :=~u 

~Wid.I.C:.o~, t:.n ~r ::a!arllinc::.a a FUnç:io COIIU.SSl.O~ :::. 

Cc::u.sal.onac1&. o- "se:v:.c;to= -~.io percabara a pa:-cal.a :.nco:c'ilon.c:u.. 

n1lvo .sa t:.var op~:&do p•la :C~UT.•::oaçio do s•u. cargo •!•uvo. 

AC't.. :.,. A& van~:ao;•ns .;., q-..:1• t.:::oae.a os~:& ~ :.nt.-.qr;;m 

o• !='::':l'..rtlneos eo aPQs•n~-r:.a • as ;:e~~nsóoa. 

Al:t. l. 7. s.rio ap.!.•c;actaa aga SOZ'\I'l.dona do Podar 

J'ud..:.e..:..iJ:"J.o da t::u.io • do c:.s=:.:.o F..:LoraJ. • ':azol:'l.~l.oa. aa 

r.v:tsõ•• do vono::.:.m.nt.o • ~l.S par~•• ~I:Ôl:'l.&a dl:la 

s•rv:.do~• ~Ul:ll:.c:oa !..:Lora1•, ~•rvacio o CiiM a :-eaP4l.t.o 

naol V41r o SU.pr111110 ':'r:Ll:lu.n..l Feo:L.ral . 

Art. lB. O. 6r;i.oa o:1Q ~r .: . ~c:.&rl.o da t:n:.io • do 

C:.a=:.:o f'Od,oral • Toarl:':.t;Ól:'l.OA !1xado - ato pt'Qpl:l.O I. 

u:u.óac1aa <::ai!POOant.•• do au.a ••'C.%'Ut.u.ra. 

Al:t. lSI. CJibo,ri ao Svpt01110 'trl.bWI.&l Foc1oraJ., aoa 

Tr:Ll:IUn.a:l.& Supor:~ooz:.a, ao con-l.ho da w"'wiiUÇa F.O.ral. • &O 

'tnbl.ln.al do J'u.aUça c1o C:.st..l:':.to ~.o.ral. • ':'~J.t.ôl:-:.oa. no 

~l.tCI do suas ec~~~~pet:.Anc:.as: 

:c - .1.oautw.r Proqr&ma P•:cllaJl;•n.to ~ Tnl.n&monto • 

o.aonvol~to. de&~ i. ~vaç&o da eaPC~~.;:.~:&ç.io 

ra.PQnS&tll.l..l.d.a4o. ai :.nel.u.id.as 

aas.sao:ta:a.on':.o • •••:~.atãne:.a; 

:c:c - ~:.xar os :r.t.os ,.-equl:a:nan'l::ar•• t:>r•~•to• n••ll.& 

~. ~- CCEIIQ õilo& l.n&~...zçO.s :'l.Cesaar;.as .i :Na apl.:~.c:açio, 

~scanéo .a u:u.!'ortlll.d&ca de cr:~.tar::..o" o pJ:OcCiid.l.mentoa. 

Al:t. 20. o a•:cv.i::lo:- ~os Qu.dJ:ô.i--clCII ?aaaoal ;;~. ql.l• s• 

~r.,... o art. :.• ni(, poc1aora õ>Orc.e•r ::ur.;.s q~.:~• a =-m.ll:l•raçig da 

caro;o :!ela maq;.strados da ':'ra..bu.r.al 01.1 .;u1.z:g - q~M •&t.IIJ& 

-.x.::an<:Lo suas .t'\l.n<;Ó••, -xcl~..:i~• ~·•• :.-.I.IIU. t.• .&posnaa •• 

\/Ul.:.aqana c. n&tunu :.ndl.v:.4U.a1. 

A:'t, 2!. Oa CQD.CI!t'liOS ~l.l.bll.CO.S .:•&J.:.UCOS 01.1 

- ands.:lwtnto. :>a d.ac..a da pW:Il::..=ac;:âo ;sst..a tAl... ;~ara os C.~• do 

P•1noal a q\.l<l s• n.t'•n o a=t. :. •, .11io va.ll.d.OS para :.:iqt•sso 

naa ~:t~l.na JucUC:.:.j.ra.a.s, naa .i:t•a• d• .ag,vl.d.J.de qg• ~ 

:~.n•riu:~t•s ;~~oa ca.rqos pan 0.1 ~o~..s •• dou a ••lCIIÇt.o. 

Azt.. 22. oa s.rn,dQ.r•• qu• Mo d.e••J~ :s•J:" 

:~.ne!.t:idos ::.aa cazl:"'ll.:n.s .:.na::.:.~Ui.da.l po:l:' ••~ ::..eJ.. ~r~o. ::o 

p:n.z:o do ~l.:lt.a <U.a• contado• do sua P~l.~, rqnJ,.f••t..a.r 

opç:io ~la. ~~ no• ••u• a.t.ual..s caJ:"qO&. qiMI c:a11p0rio 

Qua.cr~ - ~r:11;:~o •· ao ~:t-. s•rio ~s!or=adoa no.1 S<lll.l& 

=r:-•s-pond.&nua da& e:&z:'l:'•:.raa Ju.;U.C:.:..i.:tl.a.S. 

-'z:'t. 23. M dupeaaa n.sult:an.c•• da .-c::uç&o ::.at.a 

t-.:1. =rr- t cot\ta d&a dot..J.ç6•• cons:.~ ao ó'odol:' 

J'w:t.J..c.:..ir.:.o no Ol:'~to do.- Unl.lo, ob.s•~• o S 2• do a.rt.. ~· 

• o S J.• do a.:t. :.• d.eata t...l.. 

A.:t:::. 2t. tats. t.ol. entra - v:r.qor na. data d.e :sua 

~l:~.=arpio. 

i 

I 
! 
I 

I 
i 

.A.J:"t.. 2!5. ~·:111• as d.:.spo.l:.lõ:Õ•• - c;ont.ri.r.:.a. 
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l'ABELA DE VENCIMENTOS DAS CARREIRAS JODICI.Ã!UA.S'(•) 

ARALISD. JtJPIClÁR.IO 

CLA.SU: . ., .... WHCIIG:Im> 

c 35 Gl6,97 .. 506,12 
' " 556,82 

32 528,97 

,-- 31 502,53 

• " 477 ,CO 
Tiaueo .rorm:xAAI:o 29 453,.53 

28 t30,85 
27 4051,31 

CLASSE . ., .... WHCIHEH'ro " 388,84 

c 25 3fi9,CO A 25 369,40 
24 350,513 24 350,513 
23 333,39 23 333,39 
22 316,72 22 316,72 
21 300,88 21 300,88 

• •.• 285,84 
AUXILIAR JWICIÁRIO .. 271,5C .. 257,97 

17 245,07 
CLASSE PADRÃO V'ENCIMEN'l'O 16 232,92 ----c 15 221,18 A 15 221,18 .. 210,12 .. 210,12 -

13 199,61 13 1519,61 
12 189.63 12 19SI,63 
11 180,15 11 180,15 

B 10 171,14 

' 162,58 

• 154' cs 
7 146 '73 

' 1351, oiO --------
A 5 132.43 

i • 12S,IIO 
3 119,51 •VALORES %lVOS A AOOS'!'O DE 1995 

' 113,54 
1 107,86 

TABELA. DE ENQUADRAMENTO 

SeJ:Vidozoe• oc:up~~ntc:• .. mr;rgo• .. nive 1 Servidore• """'""''"" .. ...... .. lli""l Se%'Vidorea . ..,... ... .. ea:~:g:o• .. nivel 
•wdliar ... . .. •é:ri.e do 1" grau) ••• inte.t"ltlled.i&.:do .,. 9J:au) ••• -· de •apcrior ... Quadzoa •• Pe•ao.l ... ·~ Quach:o• .. Pe•aoal ... Órr;Jlo• . quo •c Pc••o-.1. d.oa órçrloa • que ae refer.a o a:~;t. gloa a que ae refer. o art. 1" na. foraa 
~fere . art. ,. -··- .. .... lll"' 1., na ·~ .. Loi o• 8 ... 60, .. 11 .. .. Lo i o• s.u:o, .. 17 .. aetcllbzo .. 
Ir • .u:o, .. 11 .. ~tcm,b:~;o de 1$192, ·--- aetelllbro .. 1$1$12, . .,_ ...... •• -·- 1$1$12, aubmetidoa . . _.__ 

.:rw:idico Úni• 
U.doa ao Reg-i.- Juriclico Ó'nico, inat.itui· Juz:id.ico Úuico, i.nat.ituido pela .... n• co, inati tu.ido pelA .... o• 8.112, .. 11 
o pe~• .... .. 8.112, •• 11 •• de:umbro &.112, de 11 de cleZ«iibJ:o de 1$190. de deltembro de 1990 . 

ele l$190. 

SITUAÇÃO ANTE~OR SI TUAÇÀO NOVA SITUAÇÃo ANTERIOR --
SITUAÇÃO NOVA SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO """"'" PADRÃO CL>SSE .,.,... CLASSE .,.,... 
II-I 15 III 25 III 35 

" ---- ---;:.-- " ·- --..- " 
----

II II II 34 --·--- c c 1---'-- c ----
I 13 I 23 I 33 

VI 12 VI 22 VI 32 

v 11 v r-;;:-- v 31 

B 1----rv 10 B IV 20 B IV 30 ----- !ir III 9 III 19 29 
B B 

II 8 II 18 II 
B 

28 

I 1 I 17 -..---- 27 

v e VI 6 v o VI 16 V o VI 26 
c III e IV 5 c III • IV 15 c Iir e IV 25 

I e II 4 I e II 14 I • II .,í\4 
A A A 

IV e V 3 v 13 IV e V i~-o II- e III D ----- D ----
2 III • IV 12 II e III 2Z ·---- ----- ----

I 1 I • II 11 I 21 
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Anexo ·rv .. ·· ·- - -

(Art. 10 da Lei n° , de de de 19 

CORRELAÇÃO COM FC 

CARGOS/FUNÇÕES FC 
DA SITUAÇÃO ANTERIOR 

DAS-101.6 FC-10 
DAS-101/102.5 FC-09 
DAS-101/102.4 FC-08 
DAS-101/102.3 FC-07 

DAS-101/102.2 E 101/102.1 FC-06 
GRG V FC-05 

GRG rv FC-04 
GRG III FC-03 
GRG II FC-02 
GRG I FC-01 

Anexo V 

(Art. 12 da Lei n° , de de de 19 

GRATIFICAÇÃO DE AT!:VIDADE JUDICIÁRIA - GAJ 

FATORES DE AJUSTE 

CARGO/FUNÇÃO FATOR INCIDÊNCIA 

FC-10 3.78 
FC-09 3.14 Último padrão do 
FC-08 2.58 cargo de Analista 
FC-07 2.10 . Judiciário 
FC-06 1.90 

FC-05 1.81 Último padrão do 
FC-04 1.66 cargo de Técnico 

Judiciário 

FC-03 1.66 Último padrão do 
FC-02 1.66 cargo de Auxiliar 
FC-01 1.66 Judiciário 

~alis-r:a JudicJ.ário 
I 

Padrão em que 
TécnJ.co Judiciário 

I 2.00 estiver posicionado 
~~liar Judiciário I o servidor 

r-· 
' 

' 

I 

I 

I 
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ANEXO VI 

(Art. ~3, inciso I, da Lei n° , da da 

FUNÇÕES COMISSIONADAS - FC 

VALORES-BASE (*) 

da 19 

FC VALOR-BASE PERCENTUAL SOJ3RE 

(R$) VALOR DA FC-lO 

FC-lO 3.645,00 lO O 'Is 

FC-09 3.280,00 90% 

FC-08 2.916,00 80% 

FC-07 2.551,00 70% 

FC-06 2.187,00 60% 

FC-OS 1.859,00 Sl% 

FC-04 1.530,00 42% 

FC-03 1.202,00 33% 
.. 

FC-02 947,00 26% 

FC-Ol 729,00 -r--~- 20% 

* VALORES RELATIVOS A AGOSTO DE 1995 

ANEXO VII 

(Art. ~3, inciso II, da Lei no- ' dQ da da 19 

INCIDÊNCIA DO APJ PARA OCUPANTE DE FC 

CARGO/FUNÇÃO INCJ:IlÊNCIA 

FC-lO Último Paclriio do cargo de 

FC-09 Analista Judiciário 

FC-08 

FC-07 

FC-06 

FC-05 

I 
Últ:uno Padrão do Cargo de 

Técnico J~diciário 
FC-04 

FC-03 Úli.rno Padrão do Cargo da 
Auxiliar Judiciário 

FC-02 

FC-Ol 

147 

o 
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PARECERES 

PARECER N•675, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Ofício "S" n• 82, de 1996 
(Ofício Presl n• 2.768196, na origem), que 
encaminha solicitação da Prefeitura Mu
nicipal de Jundiaí (SP), para que o Depar· 
tamento de Águas e Esgotos - DAE, pos
sa contratar operação de crédito junto à 
Caixa Econõmica Federal, no âmbito do 
programa Pro-Saneamento, no valor de 
R$7.654.071, 13, destinada à conclusão da 
2' fase da barragem do Rio Jundiai-Mirim. 

Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 

I - Relatório 

Com o Ofício "S" n• 82, de 1996, o Senhor Pre
sidente do Banco Central submete à deliberação do 
Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de 
.Jundiaí (SP) para que o Departamento de Águas e 
Esgotos - DAE, possa contratar operação de crédito 
com as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$7.654.071, 13 (sete mi· 
. lhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil, setenta e 

um reais e treze centavos), a preços de 14-8-96; 
b) encargos: 
-taxa de juros: 9,5% ao ano; 
- taxa de risco de crédito: 1% do valor contra-

tado; 
- taxa de administração: 
na fase de carência- O, 12% do valor da opera

ção de crédito; 
na fase de amortização - diferença entre a 

prestação calculada à taxa de 10,5% e a calculada 
com 9,5°/o ao ano; 

c) atualização do saldo devedor: de acordo 
com a variação do índice de atualização do FGTS; 

dJ destinação dos recursos: conclusão da 2• 
fase da barragem do Rio Jundiaí-Mirim; 

e) condições de pagamento: 
-do principal: em 180 (cento e oitenta) presta

ções men5ais, após carência de 9 (nove) meses; 
-juros: mensalmente, inclusive no período de 

carência; 
- correção monetária: de acordo com a varia

·ção mensal do BTN; 
f) garantia (P. M. Jundiaf, SP): quotas-parte do 

ICMS e do FPM; , 
g) contragarantia (DAE): Superávit financeiro 

de 1995 e receitas correntes de 1996. 

o Município de Jundiaf-SP encontra-se com 
seu sistema de abastecimento de água aluando pra· 
ticamente no limite. Visando garantir o 'fornecimento 
de água para a população, a attemativa técnica esco
lhida foi a oonstrução de uma barragem no rio Jundiaf
Mirim, que, além de ter a função de regularizar as va
zões do rio, irá armazenar as águas proVenientes da 
reversão no rio Atibaia para o Jundiaf-Mirim. 

A construção da barragem foi dividida em d~as 
fases. A primeira iniciou-se em 29-3-96, com seu tér
mino previsto para 30-11-96. A fase 11 ainda rão 
teve seu início em virtude de estar aguardandO a 
aprovação do financiamento da CEF- Caixa Econó
mica Federal, que se encontra em tramitação nesta 
Casa. Para a fase I foram previstos investimentos de 
R$9.711.947,15 (nove milh9es, setecentos e onze 
mil, novecentos e quinze reais). 

Para a execução da fase 11 a previsão de gastos 
está orçada em R$10.935.071, 13 (dez milhões, nove
centos e trinta e cinoo mil, setenta e um reais e treze 
centavos), onde R$3281.000,00 (treze milhões, du
zentos e oitenta e um mil reais) têm como fonte em
préstimo do Programa Pró-Saneamento e o restante 
R$7.654.071,13 (sete milhões, seiscentos e cinqOenta 
e quatro mil, setenta e um reais e treze centavos) de
verá ser financiado peta Prefettura de Jundiaf-DAE. 

Gabe observar que o presente pedido uttrapas
sa o limite estabelecido no art. 42 , inciso I da Resolu
ção n• 69, de 14-12-95, deste Senado Federal. Con
tudo, levando em conta o disposto no art. 1 O, pará
grafo 1• da mesma norma, é permitido um aumento 
de até 25% dos valores inicialmente atribuídos. A 

. realização da operação de crédtto em questão exige 
autorização do Senado para que se eleve tempora
riamente o referido limite. 

A análise dos parâmetros técnicos referentes à 
. capacidade de pagamento da entidade mutuária é 
amplamente favorável. Segundo o parecer do Banco 
Centr:al, •o Municfpio de Jundiaí (SP) dispõe de limi
te para garantir a referida aparação". 

o Departamento de Água e Esgotos - DAE, e 
a Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP) estão adim
plentes junto às instituições integrantes do Sistema 
Rnanceiro Nacional, conforme informação oonstante 
do cadastro da Dívida Pública- CADIP. 

Acompanham o parecer do Banco Central to
. dos os documentos exigidos pelo art. 13 da Resolu

ção n• 69, de 1995, do Senado Federal. 

11- Voto 

Diante do exposto, concluímos pelo aoolhimen
to da Mensagem nos termos do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N°127, DE 1996 

Autoriza a Prefeitura Municipal ele 
Jundiaí (SP) a conceder garantia para 
que o Departamento ele Águas e Esgotos 
- DAE, possa contratar operação ele cré
dito junto à Caixa Econômica Federa~ no 
âmbito do programa Pró-Saneamento, no 
valor de R$7.654.071,13, destinada à con
clusão da 21 fase da barragem do Rio 
Jundiaí-Mirlm. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Departamento de Águas e Esgotos 

de Jundiaí - DAE, autorizado a elevar, em caráter 
excepcional e temporariamente, seu limite e a con
tratar operaÇão de crédito no valor de R$7.654.071,13 
junto à Caixa Económica Federal, destinada à conclu
são da fase 11 da barragem do Rici Jundiaí-Mirim. 

Art. 2• É o Município de Jundiaí - SP autoriza
do a conceder garantia à operação de crédito men
cionada no artigo 1° desta Resolução. 

Art. 3" A operação de crédito ora autorizada 
apresenta as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$7.654.071,13 (sete mi
lhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil, setenta e 
·um reais e treze centavos), a preços de 14-8-96; 

b) encargos: 
-taxa de juros: 9,5% ao ano; 
- taxa de risco de crédito: 1% do valor contra-

tado; 
- taxa de administração: 
na fase de caréncia - O, 12% do valor da opera

ção de crédito; 
na fase de amortização - diferença entre a 

prestação calculada à taxa de 10,5% e a calculada 
com 9,5o/o ao ano; 

c) atualização do saldo devedor: de aoordo 
oom a variação do índice de atualização do FGTS; 

d) destinação dos recursos: conclusão da 2" 
fase da barragem do Rio Jundiaí-Mirim; 

e) condições de pagamento: 
-do principal: em 180 (cento e oitenta) presta

ções mensais, após carência de 9 (nove) meses; 
- juros: mensalmente, inclusive no perfodo de 

carência; 
- correção monetária: de aoordo com a varia

ção mensal do BTN; 
f) garantia (P.M. Jundiaí, SP), quotas-partes do 

ICMS e do FPM; 
g) contragarantia (DAE): Superávit financeiro 

de 1995 e receitas oorrentes de 1996. 

.Art. 4° A autorização con~dida po;·esta ReSo
lução deve ser exercida num prazo de até 270 (du
zentos e setenta) dias, contados da data de sua pu
blicação. 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sela das Comissões, 17 de dezembro de 1996. 
-Gilberto Miranda, Presidente- Eduardo Supllcy, 
Relator - Freitas Neto - Jefferson Peres - João 
Rocha - FranceHno Pereira - Jonas PinheirÕ -
José Eduardo Outra - Mauro Miranda - Elclo Ai
vares - Onofre Qulnan - Lídio Coelho - Vilson 
Kleinüblng - Joel de Hollanda - Pedro Simon -
Francisco Escórcio- Ramez Tebet. 

PARECER NO 676, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos sobre o Ofício •s• n" 96, de 1996 {Ofi
cio Presl n• 3.285196, na origem), que •en
caminha solicitação da Prefeitura Munici
pal de Campinas (SP), relativa à operação 
ele crédito externo junto ao Banco lntera
merlcano de Desenvolvimento - BID, no 
valor de US$19,800,000.00, equivalentes a 
R$20.021.760,00, cotados em 31~7-96, cu
jos recursos serão destinados ao Progra
ma de Combate às Enchentes do Municí
pio de Campinas- Procen•. 

Relator: Senador Sérgio Machado 

1- Relatório 

Com o Ofício ·s· n• 96, de 1996, o Sr. Prefeito 
Municipal de Campinas - SP solicita a competente 
autorização do Senado Federal para contratar ope
ração de crédito externo junto ao Banoo lnteramerica
no de Desenvolvimento - BID, no valor de 
US$19,800,000.00, equivalentes a R$20.021.760,00, 
cotados em 31-7-96. 

Os recursos do empréstimo serão destinados 
ao Programa de Combate às Enchentes do Municí· 
pio de Campinas - Procen, e a operação de crédito 
será realizada nas seguintes oondições: 

a) valor pretendido: US$19,800,000.00 (deza
nove milhões e oitocentos mil dólares norte-america
nos), equivalentes a R$20.021.760,00 (vinte milhõ
es, vinte e um mil, setecentos e sessenta reais), co
tados em 31-7-96; 

b) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre, 
a ser determinada pelo custo dos Empréstimos Qua
lificados tomados pelo Banco durante o semestre 
anterior, acrescido de uma margem expressa em 
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termos de uma percentagem anual, que o Banco fi
xará periodicamente de acordo com sua política so
bre taxa de juros; 

c) comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o sal
do não desembolsado do financiamento, contado a 
partir de 60 dias da data da assinatura do contrato; 

d) garantidor: República Federativa do Brasil; 
e) destinação dos recursos: implementação do 

Programa de Combate às Enchentes de Campinas
Procen; 

f) condições de pagamento: 
- do principal: o empréstimo deverá ser amorti

zado mediante o pagamento de prestações semes
trais consecutivas e tanto quanto possível iguais. A 
primeira prestação deverá ser paga na primeira data 
em que deva ser efetuado o pagamento de juros, 
uma vez transoorridos seis meses contados a partir 
da data prevista para o desembolso final do emprés
timo e a última até 30-10-2021; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 30-4 
e 30-10 de cada ano, a partir de 30-4-97; 

- da comissão de crédito: semestralmente ven
cida, nas mesmas datas estipuladas para o paga
mento dos juros; 

· Obs.: 

1) do valor do finandamento, sa destinará a quantia de 
US$198,000.00 (canto e noventa e oito mil dólares norte
americanos), para atender Despesas de lnspeção e Supervi
são Geral do credor. Essa quantia sará desembolsada em 
prestações trinest:réUs e tanto quanto possl'vel iguais, ilgres-
sando na conta do credor independentemente de solicitação do 
Mutuário; 

2) as datas estipuladas para repagamento poderão ser prorro
gadas para manter correlação com a efetiva data de assina
tura do contrato. 

11 -Sobre o MérHo 

Conforme dispõe a Constituição Federal, em 
seu art. 52, inciso V, compete privativamente ao Se
nado Federal autorizar as operações financeiras ex
temas de interesse da União, dos Estados, dos Ter
ritórios, do Distrito Federal e dos Municípios. 

A Resolução n• 69, de 14-12-95, do Senado 
Federal, ao dispor sobre a matéria estabeleceu os ü
mites e condições para as operações de crédito in
ternas e externas dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, assim como dispôs sobre a instru-
ção processual.-- - -

Com efeito, a análise do processo sob exame 
nesta Comissão leva-nos à conclusão de que todas 
as exigências estão cumpridas. Destaca-se que o 
Parecer do Banco Central do Brasil afirma o enqua
dramento da operação dentro dos limites estabeleci· 

d_os pelo Senado Federal e que a União garantirá a 
operação, conforme Mensagem do Sr. Presidente da 
República anexa ao processo. 

-Isto posto, concluímos o nosso Parecer pela 
aprovação do pleito, nos termos seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°128, DE 1996 

Autoriza a PrefeHura Munlcl~14de 
Camplnas-5P a contratar operação· de 
crédHo externo junto ao Banco lnterame
rlcano de Desenvolvimento - BID, no va
lor de liS$19,800,000.00, equivalentes a 
R$20.021.760,00, cotados em 31-7-96, cu
jos recursos serão destinados ao Progra
ma de Combate às Enchentes do Munic~ 
pio de Campinas- PROCEN. 

O Senado Federal resolve:. 
Art. 1° É a Prefeitura Municipal de Campinas

SP autorizada a contratar operação de crédito exter
no, junto ao Banco lnteramericano de_ Desenvolvi· 
menta- BID, no valor de US$19,800,000.00, equiva
lentes a R$20.021. 760,00 cotados em 31-7-96. ' 

Parágrafo único. Os recursos provenientes da 
operação referida no caput serão destinados ao 
Programa de Combate às Enchentes do Município 
de Campinas- PROCEN. . . . . 

. Art. 2" A operação de crédito a que se refere o 
art. 1° será realizada com as seguintes caracterfsti-
cas e condições: -

a) valor pretendido: US$19,800,000.00 (deza
nove milhões e oitocentos mil dólares norte-america· 
nos), equivalentes a R$20.021.760,00 (vinte milhõ
es, vinte e um mil, setecentos e sessenta reais)~ co
tados em 31·7-96; 

b) juros: sobre os saldos devedores diários do 
Empréstimo, a uma taxa anual para cada semestl-e, a 
ser determinada pelo Custo dos Empréstimos Qualifica. 
dos tornados pelo Banco durante o semestre anterior, 
acresci® de uma margem expressa em termos de uma 
percentagem anual, que o Banco fixará periodícarnente 
de acordo com sua politica sobre taxa dà juros; 

c) comissão de crédito: 0,75% a.a sobre 0 sal
do não desembolsado do financiamento, contado a 
partir de 60 dias da data da assinatura do contrato; 

d) garantidor: República Federativa do Brasil; 
e) destinação dos recursos: implementação do 

Programa de Combate às Enchentes de Campinas
PROCEN; 

f) condições de pagamento: 
-do principat. o empréstimo deverá ser amorti

zado mediante o pagamento de prestações semes-
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trais consecutivas e tanto quanto possível iguais. A 
primeira presiação deverá ser paga na primeira data 
em que deva ser efetuado o pagamento de juros; 
uma vez transcorridos seis meses contados a partir 
da data prevista para o desembolso final do emprésti
mo e a última até 30-10-2021; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 3D-4 
e 30-1 O de cada ano, a partir de 30-4-97; 

- da comissão de crédito: semestralmente ven
cida, nas mesmas datas estipuladas para o paga
mento dos juros. 

§ 1' Do valor do financiamento se destinará a quantia de 
US$198.000,00 (cento e noventa e oito mü dólares nort<HIJilerica· 
nos), para atendar Despesas de lnspeção e Supervisão Geral do 
credor. Essa quantia será desembolsada em prestações trimes. 
trais e tanto quanto possível iguais, ingressando na conta do cre-
dor independentemente de solicitação do mutuário. 

§ 2° As datas estipuladas para repagamento poderão ser 
prorrogadas para manter correlação com a efetiVa data de assina
tura do contrato. 

Art 3° É a União autorizada a proceder a con
cessão de garantia à operação de crédtto a que se 
refere esta resolução. 

Art 4° O prazo para o exercício da presente 
autorização é de quinhentos e quarenta dias, a con

. tarda vigência desta resolução. 
Art 5" Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala da Comissão, 17 de dezembro de 1996.

Gilberto Miranda, Presidente - Sérgio Machado, 
Relator - Francisco Escórcio - Elclo Alvares -
Pedro Simon - Joel de Holanda - Lauro Campos 
- Ney Suassuna - Francelino Pereira - João Ro
cha - Vllson Kleinübing - Freitas Neto - Jeffer
son Peres - Ramez Tebet - Onofre Qulnan -
José Eduardo Outra- Gerson camata. 

PARECER N• 6n, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, em Plenário, sobre o Ofício S/1 01, de 
1996, do Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil, encaminhando solicita
ção do Governo do Estado do Espírito 
santo, para que seja autorizado pelo Se
nado Federal a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Espírito santo 
- FL TES, cujos recursos serão destina
dos ao giro da dívida moblliárla vencível 
no 1• semestre de 1997. 

Relator: Senador Gerson camata 

1- Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil encaminhou a esta Casa, mediante Ofício •s• n• 

101. de 1996, pedido do Governo doEstado doEs
pfrito Santo para que seja autorizado pelo Senado 
Federal a emitir Letras Financeiras do Tesouro da
quele Estado (LFTES), cujos recursos serão destina
dos ao giro da Dívida Mobiliária do Esiado, vencível 
no 12 semestre de 1997. 

A operação pretendida possui as seguintes ca
racterfsticas: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substitufdos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: normativa-transferfvel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro-LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, 
de 25-11-87; 

d) prazo: até 60 (sessenta) meses; 
e) valor nominal: R$1 ,00; 
f) características dos tftulos a serem substitufdos: 

SELIC 

Titulo Vencimento 

6707SO 15-1-1997 17.146.571 

g) previsão de colocação e vencimentD dos tf
tulos a serem emitidos: 

SEUC 

Colocação Vencimento Tftulo 
15-1-1997 15-1-1999 670730 15-1-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n" 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; . 

I) auforizaçãolegislativa:tei 004.216, de 27-1-89. 

11- Voto do Relator 

e pleito "encontra-se adequadamente instruido 
quanto à documentação encaminhada ao Senado 
Federal, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, 
que dispõe sobre limttes globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municfpios e suas autar
quias, nas quais se inclui o lançamento de titules de 
divida mobiliária. 

O Banco Central do Brasil emitiu o Parecer De
dip/Oiare-9611 068, informando que a operação en
contra-se dentro dos limites de endividamento esta
belecidos pelo Senado Federal e que, levando-se 
em consideração a diferença entre o limite de 11% 
da Recetta Liquida Real e os pagamentos com servi-
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-
ços de dividas internas e externas daquele Estado, 
conforme art. 27 da Res. n• 69/95, constatou-se a 
existência de margem de resgate (39,3%), recomen
dando, assim, o percentual de 60,7% para a rolagem 
de sua dívida mobiliána vencível no 1° semestre do 
próximo exercício. 

Por seu turno, a Emenda Constitucional n• 3, 
de 1993, em seu art. 5°, assegura a emissão de títu
los públicos pelos estados e municípios, quando 
destinada ao refinanciamento de seu pnncipal devi
damente atualizado, o que corresponde ao pleito 
sob exame. 

A regulamentação do conceito de "pnncipal 
atualizado" é feita pela Resolução n• 69/95 em seu 
art. 16, parágrafo sétimo, que define, ademais, que 
compete ao Senado Federal estipular o percentual 
de refinamento adequado às condições próprtas de 
cada solicitante. Em conformidade com a recomen
dação da Comissão de Assuntos Económicos, com 
a necessidade de se proceder a amortizações pená
dicas da dívida mobiliária e com os cálculos reprodu
zidos no parecer do Banco Central já referido, defini
mos um percentual de resgate de 39,30% e, em 
conseqüência, o percentual de 60,70% para a rola

.gem da dívida mobiliána do Estado do Espínto San
to, vencível no primeiro semestre do exercício vin
douro. 

III- Voto 

Em face do exposto, entendemos que o pleito 
do Governo do Estado do Espírito Santo, conforme 
Ofício "S" 101, de 1996, deve ser autorizado na for
ma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 129, DE 1996 

Autoriza o Estado do Espírito Santo 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Espírito Santo - LFTES, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dt
vida Mobiliária do Estado, vencível no 1• 
semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado do Espírito Santo autorizado 

a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Espírito Santo - LFTES, cujos recursos serão desti
nados ao giro de sua Divida Mobiliána, vencível no 
primeiro semestre de 1997. 

Art. 2• A emissão refenda no artigo anterior de
verá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, de acordo com o 
disposto na Emenda Constitucional n• 3; 

b} modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pejo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até 60 (sessenta) meses; 
e) valor nominal: R$1 ,00; 
f) caracterfsticas dos tftu/os a serem substitufdos: 

SE LIC 

Título Vencimento Quantidade 
670730 15'1-1997 17.146.571 

g) previsão de colocação e vencimento dos tf
tulos a serem emitidos: 

SELIC 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

15'1-1997 15' 1-1999 670730 15-1-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

I) autorização legislativa: Lei n" 4216, de 27-1-89. 
Art. 32 O prazo máXimo para o exercício da 

presente autorização é de duzentos e setenta dias 
contados a partir da sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 17 de dezembro de 1996.
Gilberto Miranda, Presidente - Gerson Camatu 
Relator -. José Blanco - Freitas Neto -:·~~OS( 
Eduardo Outra (vencido) - Lauro campos (t.-imci
do) - FranceUno Pereira- Jefferson Peres (venci
do) - Elclo Alvares ·- Francisco Escórcio - Ludio 
Coelho (vencido) - Joel de Hollanda - João Ro
cha - Ramez Tebet- Pedro Simon :- Onofre Qui
nan _,._ Vllson K!elnüblng. 

PARECER N° 678, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, em Plenário, sobre o Ofício S/1 02, de 
1996, do Senhor Presidé~te do Banco 
Central do Brasil, encaminhando solicita
ção do Governo do Estado de Goiás, para 
que seja autorizado pelo Senado Federal 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Goiás - LFTGO, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobiliá
ria vencível no 1° semestre de 1997. 

Relator: Senador Onofre Quinan 
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I - Relatório 

Em exame nesta Comissão o Of. ·s• 1 02, de 
1996, com o qual o senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil encaminha a esta Casa o pedido 
do Governo do Estado de Goiás para que seja auto
rizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro daque
le Estado (LFTGO), cujos recurso serão destinados 
ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 
12 semestre de 1997. 

A operação pretendida possui as seguintes ca
racterísticas: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até 1.520 (mil, quinhentos e vinte) dias; 
e) valor nominal: R$ 1 ,00; 
f) camcteríslicas dos t11u1os a serem substituídos: 

SE LIC 

Título 
651461 

651461 

Vencimento 

15-1-1997 

15-3-1997 

Quantidade 

20.302.430.770 

850.836.143.583 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

SELIC 

Colocação Vencimento . Título 

15-1-1997 15-3-2001 651520 

15-3-1997 15-3-2001 651459 

15-1-1997 

15-3-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
biicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

I) autorização legislativa: Lei n• 10.908, de 14-
7-89, e 11.069, de 15-12-89, e Decreto n• 3.337, de 
12-1-90. 

11- Voto do Relator 

O Senado Federal, no exercício de sua compe
tência privativa, estabeleceu as condições, limites e 
instrução processual para o endividamento interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, conforme Res. n• 69, de 1995. 

O Banco Central do Brasil emiiiü o Parecer DE
DIP/DIARE-96/1 062, informando que os gastos do 
Estado com dívidas anteriormente contratadas exce
dem o limite de 16% da sua Receita Real Uquit;i~1 
conforme estabelecido pelo Senado Federal. Emi!Ó' 
ra o Banco Central não destaque em seu parecer, o 
fato é que a rolagem não implica novo endividamen
to, mas o alongamento do perfil deste. Nesse senti
do, a dívida vencível no primeiro semestre de 1997 
terá, conforme solicitação do Estado, vencimento em 
2001 e2002. 

Todavia, como o Estado possui margem de 
resgate para parte da dívida mobinária vencível no 
primeiro Semestre do próximo ano, posto que há 
urna diferença positiva entre o limite de 11% de Re
ceita Líquida Real e os dispêndios com dívidas, à luz 
do que estabelece o art. 27 da citada Resolução do 
Senado, o próprio Banco Central sugere o percen
tual de 99.94% para rolagem da dívida mobiliária do 
Estado de Goiás, vencível no J2 semestre de 1997; 

Por outro lado, a Emenda Constitucional n• 3, 
de 1993, em seu artigo SO, assegura a emissão de tí
tulos públicos pelos estados e municípios, quando 
destinada ao refinanciamento de seu principal devi
damente atualizado, o que corresponde ao pleito 
sobexa~ 

A regulamentação do conceito de "principal 
atualizado', contida na Resolução n• 69/95, artigo 
16, parágrafo sétimo, determina, ademais, que com
pete ao Senado Federal estipular o percentual de rir 
financiamento adequado às condições próprias de 
cada solicitante. Em conformidade com a recomen
dação da Comissão de Assuntos Econõmicos, coln 
a necessidade de se proceder a amortizações perió
dicas da dívida mobiliária e com os cálculos reprodu
zidos no parecer do Banco Central, já referido, defi
nimos um percentual de resgate de 0,06% e, em con
seqüência, o percentual de 99,94% para a rolagem da 

· dívida mobiliária do Estado de Goiás, vencível no ijri
meiro semestre do próximo exercício financeiro. 

III- Voto 

Em face do exposto, entendemos que o pleito 
do Governo do Estado de Goiás, conforme Ofício 
•s• 102, de 1996, deve ser autorizado na forma do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 130, DE 1996 

Autoriza o Estado de Goiás a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de Goiás - LFTGO, cujos recursos serão 
destinados ao giro da Dívida Mobiliárla do 
Estado, vencível no 1• semestre de 1997. 
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O Senàdo Federal resolve: 
Art. 1• É o Estado de Goiás autorizado a elevar 

temporariamente o seu limite de endividamento, no 
montante necessário à emissão de Letras Financei
ras do Tesouro do Estado de Goiás - LFTGO, cujos 
recursos serão destinados ao giro de sua Dívida Mo
biliária, vencível no primeiro semestre de 1997. 

Art. 2" A emissão referida no artigo anterior de
verá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substitufdos, observado o res
gate de 0,06% dos títulos e rolagem de 99,94%, de 
aoordo oom o disposto na Emenda Constitucional n• 3; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimenfo: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até 1520 (mil, quinhentos e vinte) dias; 
e) valor nominal: R$ 1 ,00; 
f) caracterísficas dos títulos a serem subsfitufdos: 

SELIC 

Título 
651461 

651461 

Vençimento 
15-1-1997 

15-3-1997 

Quantidade 

20.302.430.770 

850.8S6.143.583 

g) previsão de colocação e vencimenfo dos tí
tulos a serem emitidos: 

SE LIC 

Colocação Vencimento Título 
15-1-1997 15-3-2001 651520 

15-3-1997 15-3-2001 651469 

Data-Base 
15-1-1997 

15-3-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: lei n" 10.906, de 14-7-89, 
e 11.069, de 15-12-89 e Decreto n"3.337, de 12-1-90. 

Art. 3° O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de duzentos e setenta dias, 
contados a partir da sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 17 de dezembro de 1996.
Gilberto Miranda, Presidente - Onofre Quinan, 
Relator- Freitas Neto- Vllson Kleinübing (venci
do)- Elcio Alvares- Jefferson Peres (vencido)
Gerson Camata - Jose Eduardo Outra (vencido) 

- Pedro Simon - Francefino Pereira - Joel de 
Hollanda - Lauro Campos (vencido} - Francisco 
Escórcio- Ney Suassuna- João Rocha. 

PARECER N° 679, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Eeot .&r • .
cos, em Plenário, sobre o Offclo n" E. 103, 
de 1996, do Sr. Presidente do Banco Cen
tral do Brasil, encaminhando solicitação 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
para que seja autorizado pelo Senado Fe
deral a emitir_ LetraS Financeiras do Te
souro do Estado do Rio de Janei{o -
LFTRJ, com base na Resolução n" 69, de 
1995, do Senado FederaL 

Relator: Senador Ney Suassuna 

I - Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil encaminhou a esta Casa, mediante Oficio •s• n• 
103, de 1996, pedido do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro no sentido de ser autorizada pelo Senado 
Federal a elevação temporária de seu limite de endi
vidamento de forma a permitir a emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 
(LFTRJ), cujos recursos serão destinados ao giro da 
Divida Mobiliária do Estados, vencível no 1• semes
tre de 1997. 

A operação pretendida possui as seguintes ca
racterísticas: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substitufdos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferfvel; 
c) rendimenfo: igual ao das Letras Financeiras do 

Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 
25-11-87; 

·-d) prazo: até um mil, oitocentos e vinte e sete dias; 
e) valor nominal: R$1 ,00 
t) caracterísficas dos títulos a serem substitufdos: 

SELIC 

Título Vencimento Quantidade 

541812 10.1-1997 26.702.016.148 

541826 10.1-1997 25.623.574.207 

541811 10.2-1997 33.334.981.901 

541825 1"-2-1997 33.661.064.670 

541811 10.3-1997 40.243.432.173 
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Título 

541825 

541807 

541826 

541809 

541823 
541811 

541826 

Vencimento 

1"-3-1997 

1"-4-1997 

1'4-1997 

1"-5-1997 

1"-5-1997 

1"-6-1997 

1"-6-1997 

Quantidade 

40.870.304.on 

50.532.456.043 

51.843.3n.492 

58.992.524.297 

58.888.463.81 o 
70.164.313.651 

72.425.580.001 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emiüdos: 

SE LIC 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

2-1-1997 1"-1-2002 541825 2-1-1997 
3-2-1997 1°-2-2002 541824 3-2-1997 

3-3-1997 1•-3-2002 541824 3-3-1997 

1°-4-1997 1"-4-2002 541826 1"-4-1997 
2·5-1997 1"-5-2002 541825 2-5-1997 
2-6-1997 1"-6-2002 .541825 2-6-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
. blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 

do Banco Central; 
i) autorização legíslativa: Lei n• 1.389, de 28-11-88. 

11- Voto do Relator 

O pleito encontra-se adequadamente instruído 
quanto à documentação encaminhada ao Senado 
Federal, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, que dispõe sobre limites globais 
e condições para as operações de crédito interno e 
externo dos Estados, do Distrtto Federal, dos Muni
cípios e suas autarquias, na quais se inclui o lança
mento de tnulos de dívida mobiliária. 

O Banco Central do Brasil emitiu Parecer De
dip/Diare-96/1 065, informando que, mesmo com a 
elevação de 25% permitida pelo disposto no § 1•, do 
art. 1 O da Resolução acima referida, a operação pre
tendida permanece extrapolando o limtte estabeleci
do do inciso I, do art. 42 dessa norma. 

Por seu turno, a Emenda Constttucional n• 3, 
de 1993, em seu artigo 5°, assegura a emissão de !l
tufos públicos pelos Estados e Municípios, quando 
destinada ao refinanciamento de seu principal devi

·damente atualizado, o que corresponde ao pretendi-
do pelo Estado do Rio de Janeiro. 

A regulamentação do conceito de "principal 
atualizado" é feita pela Resolução n• 69195 em sue 
artigo 16, parágrafo 7" que define, ademais, que 

compete ao Senado Federal estipular o percentual 
de refinanciamento adequado às condições próprias 
de cada solicitante. Em conformidade com a reco
mendação da Comissão de Assuntos Económico~ a 
necessidade de se proceder a amortizações peri.Sdi
cas da dívida mobiliária e os cálculos reproduzidos 
no parecer do Banco Central já referido, definirqos 
um percentual de resgate de 2,27% e, em conse
qüência, o peroentual de 97,73% paia a rolagem da 
dívida mobiliána do Estado do Rio de Janeiro, vencí
vel no segundo semestre de 1996. 

Considerando o exposto, entendemos que o 
pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, ob
jeto do Ofício n• S/1 03, de 1996, deve ser autorizlido 
na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°131, DE 1996 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro 
a emitir letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio de janeiro - LFTRJ, cujos 
recursos serão destinados ao giro da DO
vida Mobiiiária do Estado, vencível no 1° 
semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° é o Estado do Rio de Janeiro autorizado 

a emitir Letras Rnanceiras do Tesouro do Estado do 
Rio de Janeiro - LFTRJ cujos recursos serão desti
nados ao giro de sua Dívida Mobiliária, vencível no 
primeiro semestre de 1997. 

Art. 2• A emissão referida no artigo anterior de
verá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, permttindo a rola
gem de 100%, de acordo com o disposto na Emen
da Constttucional n• 3; 

b) modalidade: nominatiVa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Rnanceiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até um 11111, ottooentos e vinte e sete dias; 
e; valor nominal: R$1 ,00 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

SELIC 

Título Vencimento Quantidade 

541812 1"-1-1997 26.702.016.148 

541826 1"-1-1997 25.823.574.207 

541811 1"-2-1997 33.334.981.901 

541825 1"-2-1997 33.661.064.670 
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Título 
541811 
541825 

541807 

541826 

541809 

541823 

541811 

541826 

Vencimento 

1•-3-1997 

1"-3-1997 

14-1997 

1'-4-1997 

1'-5-1997 

1°-5-1997 

1'4>-1997 

1'4>-1997 

.. -··. - -
Quantidade 

40.243.432.173 

40.870.304.077 

50.532.456.043 

51.843.377.492 

58.992.524.297 

58.888.463.81 o 
70.184.313.651 

72.425.580.001 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

SE LIC 

Colocacão Vencimento Titulo Data-base 

2-1-1997 1°-1-2002 541825 2-1-1997 

3-2-1997 1'-2-2002 - 541824 3-2-1997 

3-3-1997 1°-3-2002 541824 3-3-1997 

1'-4-1997 - 1'-4-2002 541826 1'-4-1997 
2-6-1997 1'-5-2002 541825 2-5-1997 

2-6-1997 1°-6-2002 541825 2-6-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 1.389, de 
28-11-88. 

Art. 3' O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de duzentos e setenta dias, 
contados a partir da sua publicação. 

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996. 
- Gilberto Miranda, Presidente - Ney Suassuna, 
Relator - João Rocha - Elcio Alvares - Gerson 
Camata - Joel de Hollanda Jonas Pinheiro - Vil
san Kleinübing (vencido) - Francelina Pereira -
Beni Veras - Silva Júnior - Onofre Quinan - Ra
mez Tebet- Lúdio Coelho. 

PARECER N' 680, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Ofício "S" n• 104, de 1996, 
do Sr. Presidente do Banco Central do 
Brasil encaminhando ao Senado Federal 
protocolo de acordo firmado entre o Go
verno Federal e o Estado do Maranhão 
sob o amparo do "Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados •. 

Relator: Sel)lldor Francisco Escórclo 
O Presidente do Banco Central do Brasil enca

minhou para exame do Senado Federal prot~ de 
acordo firmado entre o Governo Federal e Estádb do 
Maranhão a contratar sob o amparo do 'Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal de 
Longo Prazo dos Estados•. 

Na presente operação não haverá liberação de 
novos recursos, mas apenas substituição dos credo
res originais pelo Governo Federal; sendo portanto, 
neutro seu impacto monetário. ---

0 presente financiamento é amplamente positi
vo pois, ao mesmo tempo em que viabiliza o alonga
mento da dívida e a redução de seus encargos, in
duz ao ajuste fiscal, em decorrência dos compromis
sos do Estado, consignados no Protocolo de Acordo, 
de não contrair novas dívidas, manter descendente 
a trajetória da relação dívida/receita, além de garan
tir a geração de superávits primários de lorma sus
tentada, concomitantemente com a melhoria da qua
lidade dos gastos públicos. 

O Banco Central do Brasil, por meio de seu pa
recer Dedip/Diare-96/1 071 , recomenda a contrata
ção da presente operação, visto que o Acordo em 
questão conl>titui-se em variável estratégica para 
sustentação do Programa de Estabilização em cur
so, na medida em que sensibilizará o déficit público 
de forma positiva. 

1 
Somos, assim, pela autorização formalização 

do acordo encaminhado através do Ofício •s• n• 
104, de 1996, nos termos do seguinte 1 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 132, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado do 
Maranhão a contratar operação de crédi
to sob o amparo do "Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados" 

_p Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Governo do Estado do Maranhão 

autorizado a contratar operação de crédtto sob o 
amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados". 

Art. 2' As condições financeiras básicas da 
operação de crédtto são as seguintes: 

a) Valor: saldo da dívida do Estado existente 
decorrente dos empréstimos da Caixa Económica 
Federal - CEF, concedidos ao amparo dos votos 
CMN 162195, 175195 e 122/96, e suas atterações, e 
as operações de Antecipação de Rec.etta Orçamen
tária (ARO) existentes em 31-3-96, admitidas as re
novações posteriores, atualizado na forma das cláu-
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sulas estipuladas no Protocolo de Acordo finnado 
entre .o Estado e o Governo Federal; 

b) Encargos: 
-juros: 6% a.a.; 
- atJJallzação do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) Prazo: 30 anos; 
d) Garantias: receitas próprias do Estado, e as 

transferências constitucionais e os créditos de que 
trata a Lei Complementar n• 87/96; 

e) Condições de Pagamentos: 
1 ) amortização antecipada: o Estado transferirá 

ao Governo Federal, de fonna irrevogável e irretratá
vel, parte do resultado líquido apurado na privatiza
ção da Companhia Energética do Maranhão S. A. -
CEMA, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor 
do financiamento em questão, a praças de 6-11-96; 

2) amortização: em parcelas mensais, pela tabe
la price, limitadas a 13% da RLR mensal do Estado. 

Art. 3° O Estado deverá por ocasião da assina
tura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) Autorização Legislativa para realização do 
refinanciamento; 

b) Certidão Negativa de débito junto ao INSS, 
Certidão de Quitação de Tributos Federais. Certifica
do de Regularidade de Situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Rnanceiro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27-3-95, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996. 
- Gilberto Miranda, Presidente - Francisco Escõr
cio, Relator - Ney Suassuna - Gerson Camata -
Elcio Alvares - João Rocha - Benl Veras - Ono
fre Qulnan - Francellno Pereira - Ramez Tebet
Lauro Campos - Freitas Neto - Joel de Hollanda 
- Mauro Miranda - Jefferson Peres - Vllson Klel
nübing- SUva Júnior. 

PARECER N2 681, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Ofício "S" n• 105, de 1996, 
do Sr. Presidente do Banco Central do 
Brasil enviando ao Senado Federal pro-

posta para que seJa autarizado 'o Gover
no do Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito sob o amparo do 
"Programa de Apoio à ReeStruturação e 
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Es
tados". 

Relator: Senador Francefino Pereira 
O Presidente do Banco Central do Brasil en

viou ao exame do Senado Federal proposta para 
que seja autorizado o Governo do Estado de Minas 
Gerais a contratar operação de crédito sob o amparo 
do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajus
te Rscal de Longo Prazo dos Estados". 

Na presente operação não haverá liberação de 
novos recursos, mas apenas substituição dos credo
res originais pelo Governo Federal, sendo portanto, 
neutro seu impacto monetário. 

O presente financiamento é amplamente justifi
cável pois, ao mesmo tempo em que viabiliza o alon
gamento da divida e a redução de seus encargos, 
induz ao ajuste fiscal, erri decorrência dos compro
missos do Estado, consignados no Protocolo de 
Acordo, de não contrair novas dívidas, manter de
scendente a traje~ria da relação dívida/receita, e 
garantir a geração de superavits primários de forma 
sustentada, concomitantemente com a melhoria da 
qualidade dos gastos públicos. 

O Banco Central do Brasil, por meio de seu pa
recer Dedip/Diare-96/1 072, recomenda a contrata
ção da presente operação, visto que o acordo em 
questão constitui-se em variável estratégica para 
sustentação do Programa de Estabilização em cfrn 
so, na medida em que sensibilizará o déficit públicó 
de forma positiva. 

Somos, assim, pela autorização pleiteada pelo 
Ofício "S' n• 105, de 1996, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 133, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a contratar operação de 
crédito sob o amparo do "Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao ajuste Fiscal 
de Longo Prazo dos Estados". 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° É o Governo do Estado de Minas Gerai;:; 
autorizado a contratar operação de crédtto sob o 
amparo do 'Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados". 

Ar!. 2• As condições financeiras básicas da 
operação de crédtto são as seguintes: 
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a) Valor: sald;-da dfvlda mobiliália do Eslado 
existente em 31-3-96 e os empréstimos da Caixa 
Económica Federal - CEF, concedidos ao amparo 
dos Votos CMN 162195. 175/95 e 122/95, e suas al
terações, e as operações de Antecipação de Receita 
Orçamentária (ARO) existentes em 31-3-96, admiti
das as renovações posteriores, atualizadas na forma 
das cláusulas estipuladas no Protocolo de Acordo 
firmado entre o Estado e o Governo Federal; . 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a.; 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) prazo: 30 anos; 
d) garantias: receitas próprias e as transferên

cias do Fundo de Participação do Estado- FPE; 
e) condições de pagamento: 
1 ) amortização antecipada: transferência ao 

Governo Federal, de forma irrevogável e irretratável, 
de ativos privatizáveis acettos pelo BNDES, no valor 
mínimo de 200/o (vinte por cento) da dívida refinancia
da, nas condições previstas no Protocolo da Acordo; 

2) amortização: em parcelas mensais, pela la
bela price, limitadas a 13% da RLR- Receita Líqui
da Real - mensal do Eslado. 

Ar!. 32 O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) Autorização Legislativa para realização e re
financiamento: 

b) Certidão Negativa de débito junto ao INSS, 
Certidão de Quilação de Tributos Federais, Certifica
do de Regularidade de Situação do FGTS e declara
ção de adimplencia junto ao Sistema Financeiro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27-3-95, assim como do 
pleno exercfcio da competência tributária conferida 
pela Constituiçãc Federal. -

Art. 42 Esla resolução entra em vig:Jr na dala 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996. 
- Gilberto Miranda, Presidente - Francelino Perei
ra, Relator - Francisco Escórcio - Silva Junior -
Vilson Kleinüblng - Gerson Camata - Onofre 
Quinan - Beni Veras - Ramez Tebet - Lauro 
Campos - Freilas Neto- Joel de Hollanda- João 
Rocha - Mauro Miranda- Jefferson Peres- Elcio 
Alvares. 

PARECER N• 682, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Ofício "S" n• 106, de 1996, 
do sr. Presidente do Banco Central do 
Brasil encaminhando ao Senado Federal 
proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado de Mato Grosso do Sul a 
contratar operação de crédito sob o am
paro do "Programa de Apoio à Restrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo 
dos Estados". 

Relator: Senador Ramez Tebet 
O Presidente do Banco Central do Brasil enca

minhou para exame do Senado Federal proposta 
para que seja autorizado o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a contralar operação de crédito 
sob o amparo do "Programa de Apoio à Restnutura
ção e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados·. 

Na presente operação não haverá liberação de 
novos recursos, mas apenas substituição dos credo
res originais pelo Governo Federal; sendo, portanto, 
neutro seu impacto monetário. 

-- O presente financiamento é amplamente positi
vo pois, ao mesmo tempo em que viabiliza o alonga
mento da divida e a redução de seus encargos, in
duz ao ajuste fiscal, em decorrência dos compromis
sos do Eslado, consignados no Protocolo de Afcirdo, 
de não contrair novas dfvidas, manter descendente 
a trajetória da relação divida/receita, além de garan
tir a geração de superavits primários de forma sus
tenlada, concomilantemente com a melhoria da qua
lidade dos gastos públicos. 

O Banco Central do Brasil, por meio de seu pa
recer Dedip/Diare-96/1 073, recomenda a contrala
ção da presente operação, visto que o acordo em 
questão constitui-se em variável estratégica para 
sustenlação do Programa de Estabilização em cur
so, n'! medida em que sensibilizará o déficit público 
de forma positiva. 

Somos, assim, pela autorização pleiteada pelo 
Ofício ·s· n°106, de 1996, nos termos do seguirte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 134, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a contratar operação 
de çredlto sob o amparo do "Programa 
de Apolo à Restruturação e ao ajuste Fis
cal de Longo 'prazo dos Estados". 

O Senado Federal resolve: 
Ar!. 1• É o Governo do Eslado de Mato Grosso 

do Sul autorizado a contralar operação de crédito 
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sob o amparo do "Programa de Apoio à Restnitura- · 
ção e ao Ajuste Rscal de Longo Prazo dos Estados•. 

Art 2• As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) Valor: saldo da dívida mobiliária do Estado 
existente em 31-3-96 e os empréstimos da Caixa 
Econõmica Federal - CEF, concedidos ao amparo 
dos Votos CMN 162/95, 175/95 e 122196, e suas "ll
terações, e as operações de Antecipação de Receita· 
Orçamentária (ARO) existentes em 31-3-96, admiti
das as renovações posteriores, atualizadas na forma 
das cláusulas estipuladas no Protocolo de Acordo 
firmado entre o Estado e o Governo Federal; 

b) Encargos: 
-juros: 6% a .a.; 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) Pmzo: 30 anos; 
d) Garantias: receitas. próprias do Estado, e as 

transferências do Fundo de Participação dos Esta
dos-FPE; 

f) Condições de pagamentos: 
1 ) amortização antecipada: transferência ao 

Governo Federal, de forma irrevogável e irretratável, 
· de ativos privatizáveis aceitos pelo BNDES, no valor 

mínimo de 20% (vinte por cento) da dívida refinan
ciada, nas condições previstas no Protocolo de 
Acordo; 

2) amortização: em parcelas mensais, pela tabe
la price, limitadas a 13% da RLR mensal do Estado. 

Art 3° O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) Autorização Legislativa para realização do 
refinanciamento; 

b) Certidão Negativa de débito junto ao INSS, 
Certidão de Quitação de Tributos Federais, Certifica
do de Regularidade de Situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Rnanceiro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27-3-95, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Art 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996. 
- Gilberto Miranda, Presidente - Ramez Tebet, 
Relator - Gerson Camata - Silva Júnior - Ney· 

Suassuna:... Pedro Siman- Onofre Qulnan- Lau
ro Campos - Freitas Neto - Joel de Holtarula -
Mauro Miranda - Francisco Escórclo - Vllson 
Kleinüblng - Francelino Pereira - ·Jefferson Pe
res - Elcio Alvares - Beni Veras. 

PARECER N• 683, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Ec:onõtlt!
cos, sobre Ofício ·s· "" 101, de 1996, dotsl-. 
Presidente do Banco Central do Brasil enca
minhando ao Senado Federal Plotocolo de 
acordo firmado entre o Governo Federal e o 
Estado do Pará sob o amparo do "Progra
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados". 

Relator: Senador Gilberto Miranda Batista 
O Presidente do Banco Central do Brasil enca

minhou ao Senado Federal protocolo de acordo fir
mado entre o Governo Federal e o Estado do Pará 
sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestrutura
ção e ao Ajuste Rscal de Longo Prazo dos Estados". 

Na presente operação não haverá liberação pe 
novos recursos, mas apenas substituição dos credo
res originais pelo Governo Federal; sendo portanto, 
neutro seu impacto monetário. 

O presente financiamento é amplamente positi
vo pois, ao mesmo tempo em que viabiliza o alonga
mento da dívida e a redução de seus encargos, in
duz ao ajuste fiscal, em decorrência dos compromis
sos do Estado, consignados no Protocolo de Acordo, 
de não contrair novas dívidas, manter descendente 
a trajetória da relação dívida/receita, além de garan
tir a geração de superávits primários de forma s~s
tentada, concomitantemente com a melhoria da qua
lidade dos gastos públicos. 

O Banco Central do Brasil, por meio de seu ija
recer Dedip/Diare-96/1 07 4, recomenda a contrata
ção da presente operação, visto que o Acordo em 
questão constitui-se em variável estratégica para 
sustentação do Programa de Estabilização em cur
so, na medida em que sensibilizara o déficit público 
de forma positiva. 

Somos, assim, pela formalização do acordo 1m
caminhado pelo Ofício ·s· n• 107, de 1996, nos ter
mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•135, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado do 
Pará a contratar operação de crédito sob 
o amparo do "Programa de Apolo à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal de Longo 
Prazo dos Estados•. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1 • É o Governo do Estado do Pará autori

zado a contratar operação de crédtto sob o amparo 
do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajus
te Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Art. 2° As condições financeiras básicas da 
operação de crédtto são as seguintes: 

a) Valor. saldo dos empréstimos e financia
mentos junto à Caixa Económica Federal - CEF, in
clusive os concedidos ao amparo dos Votos CMN 
162/95, 175/95 e 122196, atualizados na forma das 
cláusulas estipuladas no Protocolo de Acordo firma
do entre o Estado e Governo Federal. 

b) Encargos: · 
-juros: 6% a.a.; 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo !GP-DI; 
c) Prazo: 15 anos; 
d) garantias: receilas próprias do Estado, e as 

transferências constitucionais e os crédttos de que 
trata a Lei Complementar n• 87/96; 

f) condições de Pagamentos: 
1 ) amortização extraordinária: 20% (vinte por 

cento) do saldo devedor do refinanciamento - por 
· ocasião do leilão de privatização da5 Centrais Elétri

cas do Pará S.A.- CELPA; 
2) amortização: em parcelas mensais, pela tabe

la price,limttadas a 15% da RLR rnensai do Eslado. 
Art. 3° O Estado deverá, por ocasião da assi

natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes dccumentos: 

a) Autorização Legislativa para realização do 
refinanciamento; 

b) Certidão Negativa de débito junto ao INSS, 
Certidão de Quitação de Tributos Federais. Certifica
do de Regularidade de Situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro Na· 
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27-3-95, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996. 
- Elcio Alvares, Presidente Eventual - Gilberto MI
randa, Relator- Ney Suassuna -Onofre Quinan -
Pedro Simon - Ramez Tebet - Lauro Campos -
Freitas Neto - João Rocha - Joel de Hollanda -

Mauro Miranda - Francelina Pereira - Francisco 
Escórcio - Jefferson Peres - Gerson Camata -
Elcio Alvares - Beni Veras - Vilson Klelnüblng -
Silva Júnior. 

PARECER N2 684, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econô
mlcos, sobre o Ofício •s• n• 108, de 
1996, do Sr. Presidente do Banco Central 
do Brasil encaminhando ao Senado Fe
deral protocolo de acordo firmado entre 
o Governo Federal e o Estado de Per
nambuco sob o amparo do "Programa de 
Apoio à Restruturação e ao Ajuste Fiscal 
de Longo Prazo dos Estados". 

Relator: Senador Joel de Hollanda 
o Presidente do Banca Central do Brasil encami

nhou ao Senado Federal protocolo de acordo firmado 
entre o Governo Federal e o Estado de Pernambuco 
sob o amparo do "Programa de. Apoio à Reslruturação 
e ao Ajuste Rscal de Longo Prazo dos Eslados". 

Na presente operação não haverá fiberação de 
novos recursos, mas apenas substituição do credo
res originais pelo Governo Federal; sendo portanto, 
neutro seu impacto monetário. · 

O presente financiamÉmto é amplamente positi
vo pois, ao mesmo tempo em que viabiliza o alonga
mento da dívida e a redução de seus encargos, in
duz ao ajuste fiscal, em decorrência dos compromis
sos do Estado, consignados no Protocolo de Acordo, 
de não contrair novas dívidas, manter descendente 
a trajetória da relação dívida/receita, além de garan
tir a geração de superávits primários ·de forma sus
tentada, concomilantemente com a melhoria da qua-
lidade dos gastos públicos. · · · 

O Banco Central do Brasil, por meio de seu pa
recer Dedip/Diare-9611 075, recomenda a contrata
ção da presente operação, visto que· o Acordo em 
questão constitui-se em variável estratégica para 
sustentação do Programa de Estabilização em cur
so, na medida em que sensibilizará ·o déficit público 
de forma positiva. 

Somos, assim, pela formalização do acordo en
caminhada através do Ofício •s• n° 108, de 1996, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°136, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a contratar operação de cré
dHo sob o amparo do ·"Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fis
cal de Longo Prazo dos Estados". o><' ... 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Governo do Estado de Pernambuco 

autorizado a contratar operação de crédito sob o 
amparo do 'Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Art. 2• As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) valor: saldo das dívidas decorrentes dos em
préstimos junto à Caixa Econõmica Federal - CEF, 
concedidos ao amparo dos Votos CMN 162195 e 
175/95 e suas alterações, bem como o saldo do em
préstimo junto ao Brazilian América Mercant Bank 
(BAMB), atualizado na forma das cláusulas estipula
das no Protocolo de Acordo firmado entre o Estado 
e o Governo Federal; 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a.; 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo !GP-DI; 
c) prazo: 15 anos; 
d) garanüas: receitas próprias do Estado, e as 

transferências constitucionais e os créditos de que 
trata a Lei Complementar n• 87/96; 

f) condições de pagamentos: 
1) amortização extraordinária: transferência ao 

Governo Federal de forma irrevogável e irretratável, 
de ações da Companhia Telefónica de Pernambuco 
S.A. (TELPE), da Companhia Pemambucana de 
Borracha Sintética SA (COPERBO), ambas pelo 
valor de mercado, e Títulos da Dívida Agrária, pelo 
seu valor presente, além de um complemento da 
moeda, totalizando o equivalente a 20% (vinte por 
cento) do valor refinanciado; 

2) amortizàção: em parcelas mensais, pela ta
bela price: 

Art. 32 O 'Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se-
guintes documentos: · 

a) Autorização Legislativa para realização do 
refinanciamento; 

b) Certidão Negativa de débito junto ao INSS, 
Certidão de Quitação de Tributos Federais, Certifica
do de Regularidade de Situação do FGTS e deciara
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27-3-95, assim como do 
pleno exercício da competência tributária pela Cons
tituição Federal. 

Art. 4" E"sta. resoluçãó entra em vigor na dat;; 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996 
-Gilberto Miranda, Presidente- Joel· de Hollanda 
Relator - Francelina Pereira - Silva Júnior - Ne) 
Suassuna - Beni Veras - Pedro Simon - OnofrE 
Quinan - Freitas Neto - Mauro Miranda - Fran
cisco Escórcio- João Rocha- Jefferson Peres -
Élcio Alvares - Vilson Kleinübing - Gerson C!i
mata. 

PARECER N• 685, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econôm~ 
cos, sobre o Ofício "S" n• 109, de 1996 
do Sr. Presidente do Banco Central de 
Brasil encaminhando ao Senado Federa 
protocolo de Acordo firmado entre o Go
verno Federal e o Estado do Piauí sob ,c 
amparo do "Programa de Apoio à Ree& 
truturação e ao Ajuste Fiscal de Longe 
Prazo dos Estados". 

Relator: Senador Freitas Neto 
O Presidente do Banco Central do Brasil enca· 

minhou para exame do Senado Federal protocolo de 
Acordo firmado entre o Governo Federal e o Estadc 
do Piauí sob o amparo do 'Programa de Apoio ê 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazc 
dos Estados'. 

Na presente operação não haverá liberação de 
novos recursos, mas apenas substituição dos credo
res originais pelo Governo Federal; sendo portanto 
neutro seu impacto monetário. 

O presente financiamento é amplamente positi· 
vo pois, ao mesmo tempo em que viabiliza o alonga· 
menta da dívida e a redução de seus encargos, in· 
duz ao ajuste fiscal, em decorrência dos compromi& 
sos do Estado, consignados no Protocolo de Acordo 
de não contrair novas dívidas, manter descendente 
a tra!etória da relação dívida/receita, além de garan· 
tir a geração de superávits primários de forma sus
tentada, concomitantemente com a melhoria da qua· 
!idade dos gastos públicos. 

O Banco Central do Brasil, por meio de seus 
pareces Dedip/Diare-96/1 076, recomenda a contra· 
tação da presente operação, visto que o Acordo err 
questão constitui-se em variável estratégica para 
sustentação do Programa de Estabilização em cur· 
so, na medida em que sensibilizará o déficit públicc 
de forma positiva. 

Somos, assim, pela formalização do Acorde 
encaminhado através do Ofício •s• n• 109, de 1996, 
nos termos do seguinte: 
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PROJETO DE RESÔLUÇÂON.137:DE 1!Í96 

Autoriza o Governo do Estado do 
Piauí a contratar operação de crédito sob 
o amparo do "Programa de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal de Longo 
Prazo dos Estados". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Governo do Estado do Piauí autori

zado a contratar operação de crédito sob o ampare 
do 'Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajus
te Rscal de Lcngo Prazo dos Estados. 

Art. 2" As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) valor: saldo da dívida do Estado junto ao Te
souro Nacional, relativa ao saneamento financeiro 
do Banco Estadual (Voto CMN 212/92}, junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e 
Social, ao Banco CentiaJ do Brasil, à Caixa Econó
mica Federal, conforme confissão de dívida de 5-5-
95, e relativas ao Programa de apoio à Reestrutura
ção e ao Ajuste Fiscal dos Estados (Votos CMN 
162/95, 175195 e 122196}, atualizados na fonna das 
cláusulas estipuladas no Protocolo de Acordo finna
do entre o Estado e. o Governo Federal. 

bJ encargos:·. 
-juros: 6% a.a.; · 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo JGP-DJ; 
c) prazo: 15 anos; 
d) garanüas: receitas próprias do Estado, e as 

transferências constitucionais e os créãrtos de que 
trata a Lei Complementar n• 87/96; 

t) condições depagamentos: 
1} amortização· antecipada: equivalente a 20"/o 

(vinte por cento} do valor do refinanciamento, com 
cs recursos obtidos ·com a privatização da Compa
nhia Energética do Piauí- CEPISA; 

2} amortização: em parcelas mensais, pela tabe
la prlce, limitadas a 13% da RLR mensal do Estado. 

Art. 3" O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do ·éontrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização Legislativa para realização do 
refinanciamento; 

b} Certidão Negativa de débito junto ao JNSS, 
Certidão de Quitação de Tributos Federais, Certifica
do de Regularidade de Situação do FGTS e deciara
ção de adimplência junto ao Sistema Rnanceiro na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27-3-95, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996. 
- Gilberto Miranda, Presidente - Freitas Neto, Re
lator - Ney Suassuna - Francelfno Pereira - Silva 
Júnior - Benl Veras - Joel de Hollanda - Mauro 
Miranda - Francisco EscórciO - Jefferson Peres 
- João Rocha - VUson Klelnilblng - Gerson Ce
mata - Élclo Álvares - Pedro Simon - Onofre 
Qulnan. 

. PARECER N"686, I;)E 1996 

011 Corllissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Ofício ~s· no 110, de 1996, 
do Sr. Presidente do .lii!IJICO Central do 
Brasil encaminhando ao Senado Federal 
Protocolo de AcOrdo firmado entra o Go
verno Federal e o Estado do Rio Grande 
do Sul sob o amparo do "Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fis
cal de Longo Prazo dos Estados". 

Relator: Senador Pedro Simon. 
O Presidente do Banco Central do Brasil enca

minhou ao Senado Federal Protocolo de Acendo fir· 
mado entre o Governo Federal e o Estado do Rio 
Grande do Sul sob o amparo do "Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajust~ Rscal de Longo Prazo 
dos Estados'. · 

Na presente operação não haverá liberação de 
novos recursos, mas apenas substituição dos credo
res originais pelo Governo Federal, sendo portanto, 
neutro seLi impacto monetário. · 

o presente financiamento é amplamente positi
vo, pois, ao mesmo tempo em que viabiliza o alon
gamento da· dívida e a redução de seus encargos, 
induz ao ajuste fiscal, em decorrência dos compro
missos do Estado, consignados no Protocolo de 
Acondo, de não contrair novas dívidas, manter de
scendente a trajetória da relação dívida/receita, além 
de garantir a geração de superávits primários de for
ma susterrtada, concomitantemente com a melhoria 
da qualidade dos gastos públicos. 

O Banco Central do Brasil, por meio de seu pa
recer Dedip/Diare-96/1 077, recomenda a contrata· 
ção da presente operação, visto que o Acendo em 
questão constitui-se em variável estratégica para 
sustentação do Programa de Estabilização em cur-
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so, na medida em que sensibilizará o déficit público 
de forma positiva. 

Somos, assim, pela formalização do Acordo 
encaminhado ao Senado Federal- através do Ofício 
• s· n° 11 o, de 1996, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°138, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a contratar operação 
de crédito sob o amparo do "Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul autorizado a contratar operação de crédito 
sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestrutura
ção e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Art. 2° As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) Valor: saldo d<! dívida mobiliária do Estado 
existente em· ·31-3'-96 e os empréstimos da Caixa 
Econõmica Féderal - CEF; concedidos ao amparo 
dos Votos CMN 162/95, 175/95 e 122196, e suas al
terações, atualizado na forma das cláusulas estipu
ladas no Prototolo de Acordo firmado entre o Estado 
e o Governo Federal; 

b) Encargos: 
-juros: 6% aa.; 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; . . . . 

c) Prazo: 30 anos; 
· · d) Gamntias: receitaS· próprias do Estado; as 

transferências do Fundo de Participação do EStado 
-FPE; . . . --

. · · f) Condições de Pagamentos: 

1) amortização antecipada: transferência ao 
Governo Federal, de forma irrevogável e irreiratável, 
de ativos privatizáveis aceitos pelo BNDES; no valor 
mÍnimo de R$810.000.000,00 (oitocentos e dez mi
lhões de reais), referido a 31-3-96, nas condições 
previstas no Protocolo de Acordo; · · 

· 2) amortização: em parcelas mensais, pela tabe
la price, limitadas a 13% daHLR mensal do Estado; 

· · Art. 3° O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se

- guintes documentos: 
a) Autorização Legislativa para realização do 

refinanciamento; 
b) Certidão Negativa de débito junto ao INSS, 

Certidão de Quitação de Tributos Federais, Certifica-

do de Regularidade de Situação do FGTS e declara~ 
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n° 82, de 27-3-95, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua pubrK:ação. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996. 
- Gilberto Miranda, Presidente - Pedro· Simon, 
Relator- Silva Júnior- Ney ~ssuna - Francis
co Escórclo - Jefferson Peres - Freitas Neto -
Onofre Qulnan - Vllson .Kleln!iblng - Francelina 
Pereira - Elclo Alvares ..;. João Rocha - ·Joel de 
Hollanda -Mauro Miranda.-:- Benl Veres- Gerson 
Camata. 

PARECER N2 6!17,-PE 1996 · 

Da Comissão dfi Assuntos Econôml
cos, sobre o Ofícló •s"·n2 111,-de 1996, 
do Sr. Presidente ilo · · Benco Central do 
Brasil encaminhando ao Senado Federal 
protocolo de acordo firmado entre o Go
verno Federal e o Estàdo dà Sergipe o 
amparo do "Programa de Apoio à-Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal .de longo 
Prazo dos Estados" •.. · 

Relator: Senador João Rocha 
O Presidente do Banco Central do Brasil enca

minhou ao Senado Federal protocolo de acordo fir
mado- entre o Governo Federal e o Estado. de Sergi
pe sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestrut~ 
ração e ao Ajuste FISCal de Longo. Prazo dos.l;stados". 

Na presente OP!lração não haverá liberação de 
novos recursos, mas apenas liUQ!\tituição. dos credoi\ 
res originais pelo Governo Federal; sendQ . portanlo, 
neutro seu impacto. monetário.·,-. . . 

O presente fin!ll1ciarnentq \3 ,amplamente positi
vo pois, ao mesmo tempo em que viabiliza o ;J.ionga
mento da dfvida e a redução de seus encargos, in
duz ao ajuste fiscal, .~m decorrência dos compromis
sos do Estado, consignados no Protocolo de.Acordo, 
de não contrair novas dfvidas, manter descendente 
a trajetória da relação dfvida/receiia, além de garan
tir a geração de superávits primários de forma sus
tentada, concomitantemente com a melhoria da qua
lidade dos gastos públicos. 

O Banco Central do Brasil, por meio de seu pa
recer Dedip/Diare-96/1 078, recomenda a contrata~ 
ção da presente operação, visto que o Acordo en\ 
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q;_,estão conStitui-se em variável estratégica- para: 
sustentação do Programa de Estabilização em cur
so, na medida em que sensibilizará o déficit público 
de forma positiva. 

Somos, assim, pela formalização do acordo en
caminhado através do Ofício ·s· n• 111, de 1996, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°139, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado de 
Sergipe a contratar operação de crédito 
sob o amparo do "Programa de -Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados•. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Governo do Estado de Sergipe auto

rizado a contratar operação áe crédito sob o amparo 
do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajus
te Fiscal de Longo Prazo dos Estados•. 

Art. 2• As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) Valor: saldo da dívida mobiliária do Estado 
existente em 31-3-96 e os empréstimos da Caixa 
Económica Federal _- CEF, concedidos ao amparo 

. dos Votos CMN 162/95, 175/95 e 122196 e suas al
terações, atualizando na forma-das cláusulas estipu
ladas no Protocolo de Acordo firmado entre o Estado 
e o Governo Federal; 

b) Encargos: 
- juros: 6% a .a.; 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo !GP-DI; 
c) Prazo: 30 anos; 
dl Aarantias: receitas próprias do Estado e as 

b•nsferências constitucionais e os créditos de que 
trata a Lei Complementar n• 87 /96; 

f) Condições de Pagamentos: 
1) amortização extraordinária: 20% (vinte por 

cento) do valor do financiamento da dívida mobiliária 
e~tadu<>! por ocasião do leilão de privatização da 
émpresa Energética de Sergipe S. A. - ENERGIPE; 

2) amortização: em parcelas mensais, pela tabe
la price, Jimttadas a 15% da RLR mensal do Estado; 

Art. 3° O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se

- guintes documentos: 
a) Autorização Legislativa para realização do 

refinanciamento; 
b) Certidão Negativa de débito junto ao INSS. 

Certidão de Quitação de Tributos Federais, Certifica-

- do de Regularidade de Situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Frnanoeiro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27-3-95, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996. 
- Gilberto Miranda, Presidente - João Rocha, Re
lator- Silva Junior - Ney Suassuna- Benl Veras 
- Freitas Neto- Joel de Hollanda - Mauro Miran
da - Francisco Escócia - Francelina Pereira -
Jefferson Peres - Vllson KleinOblng - Elcio Alva
res - Gerson camata - Pedro Simon - Onofre 
Quinan. 

PARECER N• 688, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Ofício •s• n• 112, de 1996, 
do Sr. Presidente do Banco Central do 
Brasil encaminhando ao Senado Fef,ll!_ral 
protocolo de acordo firmado entre ii Go
verno Federal e o Estado de São Paulo 
sob o amparo do "Programa de Apoio à 
Restruturação e ao Ajuste Fiscal de Lon
go Prazo dos Estados". 

Relator: Senador Gilberto Miranda Batista 
O Presidente do Banco Central do Brasil enca

minhou ao Senado Federal protocolo de acordo fir
mado entre o Govemo Federal e o Estado de São 
Paulo sob o amparo do "Programa de·Apoio à Res
truturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos 
Estados". 

Na presente operação não haverá liberação de 
novos recursos, mas apenas substituição do credo
res c;>_riginais pelo Governo Federal; sendo portanto, 
neutro seu impacto monetário. 

O presente financiamento é amplamente positi
vo pois, ao mesmo tempo em que viabiliza o alonga
mento da dívida e a redução de seus encargos, in
duz ao ajuste fiscal, em decorrência dos compromis
sos do Estado consignados no Protocolo de Acordo, 
de não contrair novas dívidas, manter descendente 
a trajetória da relação divida/receita, além de garan· 
tir a geração de superávits primários de forma sus
tentada, concomitantemente com a melhoria da Ç!Ua-
lidade dos gastos públicos. ' 

O Banco Central do Brasil, por meio de seu pa
recer Dedip/Diare-96/1079, recomenda a con!{ata-
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ção da presente operação, visto que o Acordo em 
questão constitui-se em variável estratégica para 
sustentação do Programa de Estabilização em .cür
so, na medida em que sensibilizará o déficit público 
de forma positiva. 

Somos, assim, pela formalização do acordo en
caminhado através do Ofício ·s· n• 112, de 1996, 
nos tennos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°140, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a contratar operação de credi
to sob o amparo do "Programa de Apoio 
à Restruturação e ao ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados'. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• É o Governo do Estado de São Paulo 

autorizado a contratar operação de crédtto sob o 
amparo do 'Programa de Ãpoio à Restruturação e 
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados'. 

Art. 2• As condições financeiras básicas da 
operação de crédtto são as seguintes: 

a) valor: saldos da dívida do Estado e de suas 
entidades junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S. A, e junto à Nossa Caixa Nosso Banco S. A .. 
bem como, de sua dívida mobiliária existente em 
março/96, apurados conforme sistemática constante 
do Protocolo de Acordo firmado entre o Estado e o 
Governo Federal; 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a.; 
- aiLiatização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) prazo: 30 anos; 
d) Garantias: receitas próprias do Estado, e as 

transferências do Fundo de Participação dos Esta
dos-FPE; 

f) Condições de Pagamentos: 
1) amortização antecipada: o Estado transferirá 

ao Governo Federal, ativos privatizáveis em valor 
equivalente a, no mínimo, 20% {vinte por cento) do 
saldo da dívida mobiliária, 50% {cinqüenta por cento) 
do saldo da dívida junto à Nossa Caixa Nosso Banco 
S.A., e 12,5% {doze e meio por cento) do saldo da dí
vida junto ao Banco do Estado de São Paulo SA; 

2) amortização: em parcelas mensais, pela tabe
-la price, limttadas a 13% da RLR mensai do Estado; 

Art s• O Estado deverá por ocasião da assina
tura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se-· 
guintes documentos: 

a) Autorização Legislativa para realização do 
refinanciamento; 

b) Certidão Negativa de débtto junto ao INSS, 
Certidão de Quitação de Tributos Federais, Certifica
do de Regularidade de Situação do FGTS e declara
ção-de adirnplência junto ao Sistema Financeiro Na
cional e aos credores externos; 

· c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82 de 27·3-95, assim como do ple
no exercício da competência tributária conferida pela 
Constituição Federal. . ~·· 

Art 4° Esta Resolução entra em vigor na ~<jla 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996. 
- Elcio Alvares, Presidente Eventual - GDberto Mi
randa, Relator- Ney Suassuna- Onofre Quinan
Freitas Neto- Joel de Hollanda - Mauro Miranda 
- Francelina Pereira - João Rocha' - Jefferson 
Peres - Vllson Kleinübing - Gerson Camata -
Francelina Pereira- Pedro Simon - Benl Veres
Silva Júnior. 

PARECER N• 689, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Jústi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do 
Senado n• 45, de 1996, que, acresce!lla 
parágrafo ao art 161 do Código Penal e 
dá outras providências. 

Relator: Senador Bernardo Cabral 

I - Relatório 

Trata-se do Projeto de Lei do Senado n• 45, de 
1996, que visa acrescentar parágrafo ap art 161 do 
Código Penal, Decreto-Lei n• 2.848, de 7. de dezem-
bro de 1940. · 

O Projeto considera que não pratica crime 
quem, sem violência à pessoa ou grave ameaça; in
vade~móvel rural alheio que não atende aos requisi-
tos do art. 186 da Constituição Federal. · 

A justificação fundamenta-se que o bem julidi
co merecedor da 'tutela extraordinária da lei penal 
deve estar a salvo de qualquer eiva de legitimidade, 
sobretudo quando colidir com princípio constiTucional. 

No prazo regimental não foram oferecidas 
emendas à proposição. 

É o relatório. 

ii-Voto 

A política criminal do nosso tempo encaminha
se para uma descriminalização, ou seja, a retirada 
das leis penais de infrações que não mais devem 
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ser catalogados como crimes, tendo em vista os 
costumes de nossa época, pois as normas sociais 
não são algo imutável e permanente, mas o resulta
do de uma correlação de forças submetidas a in
fluências que mudam (Os Processos de DescriminafT
zação, Raul CeiVini. São Paulo, Ed. Tribunais, 1995.) 

A luta pela terra, sendo a luta pela vida, é um 
dos mais antigos dos dissídios humanos. Sempre 
haverá necessidade de redistribuir as terras, para se 
estabelecer a ordem política e assegurar a paz. 

A invasão pacffica de terras improdutivas não 
pode ser considerada crime, se não quisermos ser
mos atingidos por insurreições desesperadas diante 
das dificuldades das cidades, repletas de desempre
gados. 

A descriminalização é uma das ferramentas 
necessárias à racionalização do Direito Penal, na 
busca de maior justiça e solidariedade social. Por
tanto, os conflitos de invasão de terra que não aten
de à função social não precisam congestionar os tri
bunais, podendo encontrar solução em outros foros, 
a exemplo de uma composição amigável. 

A constitucionalidade da proposta é inquestio
nável, atendidas as preliminares de competência pri
vativa da União de legislar sobre direito penal (art. 
22, I, CF), e a competência do Congresso de dispor 
sobre o assunto (art. 48, caput) por iniciativa de 
qualquer de seus membros. 

Isto posto, opinamos pela aprovação do pre
sente projeto, ressalvando-se apenas no campo jurí
dico, tendo em vista a melhor técnica legislativa, a 
necessidade de se aperfeiçoar o projeto, indicando o 
Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
que corresponde ao Código Penal, em conformidade 
com estas emendas. 

EMENDA CCJ n• 1 

Art. 1° A ementa do Projeto de Lei do Senado n• 
45, de 1996, passa. a vigorar com a seguinte redação: 

"Acrescenta parágrafo ao art. 161 do 
Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, e dá outras providências." 

EMENDA CCJ n• 2 

Art. 1° O art. 1° do Projeto de Lei do Senado n• 
45, de 1996, passa a vigorar com á seguinte redação: 

"Art. 1° O art. 161 do Decreto-Lei n• 
· 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

Art. 161. ···················-····················-····· 
§ 4° Não pratica crime quem, sem vio-

lência à pessoa ou grave ameaça, invade 

imóvel rural alheio que não atende aos requ~ 
sitos do art. 186 da Constituição Federal. 

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

Ait. 3° Revogam-se as disposições ~m 
contrário." 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1996. 
- Íris Rezende - Presidente; Bernardo Cabral -
Relator; Ney Suassuna - Fernando Bezerra -
Francelina Pereira - Romeu Tuma - José Eduar
do Outra - Josaphat Marinho - Antônio C. Vala
dares- Sérgio Machado- Lúcio Alcântara - Edi
sonLobão. 

Texto Final aprovado pela Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 45, DE 1996 

Acrescenta parágrafo ao art. 161 do 
Decreto-Lei n" 2.848, de · 7 de dezembro 
de 1940, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1° O art. 161 do Decreto-Lei n• 2.s4a, de 7 

de dezembro de 1940, passa a vigorar acre~ido do 
seguinte parágrafo: 

"Art. 161. • ......................... _ •..••••••••••••••• 
§ 4° Não pratica crime que, sem violên

cia à pessoa ou grave ameaça, invade imó
vel rural alheio que não atende aos; requisi
tos do art. 186 da Constituição Federç.l,' 

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senador íris Rezende, Presidente da· Comis

são-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDEt.iTE (Lúdio Coelho) -O expe-
diente lido vai à publicação. ; ; · 

. ..Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, 

por cinco minutos. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje votaremos o 
ITR, o novo Imposto Territorial Rural que está tra
zendo uma grande preocupação àos produtores ru
rais, · principalmente aos verdadeiros produtores, 
aqueles que têm a propriedade produtiva, não> 
portando o tamanho. Neste Pais, tradicionalmeínJe, 
condena-se o produtor que tem uma área maior de 
temas, como se isto fosse realmente uma agressão 
à sociedade. Agressão à sociedade é o que ocorreu, 
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por exemplo, no Estado do Pará, com uma área de 4 
milhões de hectares, que foi adquirida recentemente 
pelo empreiteiro paranaense, Ceemo do Rego Almei
da, com o único objetivo de especular. Isso, sim, é 
agredir a sociedade, porque não podemos conceber 
a idéia de que apenas um proprietário de terra seja 
dono de uma área equivalente a um quinto de todo o 
Estado do Paraná, que tem 20 milhões de hectares. 
E ainda mais se esta tenra está totalmente improduti
va, como é o caso. Aí sim, Sr. Presidente, acredito 
ser importante taxar, tributar, para que o proprietário 
ou seja obrigado a produzir, ou seja obrigado a colo
car essa terra no estoque das terras destinadas à re
forma agrária. 

Vejo támbém um outro grave problema, Sr. 
Presidente. Mesmo que o ITR passe com a proposta 
original do Ministro Raul Julgmann, o Governo terá 
capacidade financeira e técnica para realizar a refor
ma agrária em toda essa terra, que poderá vottar às 
mãos do Governo? E o Governo, então, passará a 
ser o maior proprietário de terra em nosso País. 
Será que o Governo terá capacidade para assentar 
tanta gente em tarrta tenra? Não terá capacidade fi
nanceira nem técnica. Este é o primeiro problema. 

Sr. Presidente, tenho a felicidade de ter V. Ex" 
presidindo esta sessão, V. Ex" que é, sem dúvida 
nenhuma, um dos maiores conhecedores deste as
sunto em nosso País. Por isso, acredito que V. Ex" 
entenderá a análise que vou fazer de um problema 
contido na Medida Provisória. 

Há pouco, eu falava com o Relator, Senador 
Jader Barbalho, de alguns problemas que resuttarão 
da aprovação dessa Medida Provisória. Imagine um 
produtor que tenha uma área de pasto de SOO, 1 000 
ou 5000 hectares e que pretenda fazer um projeto 
técnico de recuperação dessa pastagem. Sabemos 
que isto é normal, principalmente no Centro-Oeste, 
onde o solo raso e as características do clima desta 
Região obrigam os pecuaristas a reformarem as 
pastagens de tempo em tempo. Pois bem, será feito 
um projeto técnico, que vai prever uma renovação 
de 20 a 30"/o da área, anualmente. É mais ou menos 
isso o que fazem as empresas de planejamento da 
Região. Não existe, na Medida Provisória, nenhum 
dispositivo que faça descontar do cálculo de produti
vidade da área total esta área que está em recupe
ração. E ar o imposto que cairá sobre a cabeça do 

- produtor será pesado demais para ser pago. Ele não 
está especulando; na verdade, está investindo na 
sua tenra, aplicando calcário e fósforo, corrigindo, re
cuperando, plantando um pasto novo; enfim, está in
vestindo na produtividade. 

Como a Medida Provisória não foi feita por téo 
nicos ou pessoas que conhecem o assunto, o que 
ocorrerá? Esse pecuarista vai ser taxado pesada· 
mente, ao invés de ser estimulado a fazer essa re
forma na pastagem. 

Esse é um ponto importante que gostaria de 
assinalar e deixar registrado, porque somente ele j1! 
seria suficiente para não votar favoravelmente à Me· 
dida Provisória. 

Quanto ao segundo ponto, Sr. Presidente, nós 
que vivemos no campo e convivemos com os picJ. 
blemas da agricultura, sabemos que é comum, err 
determinadas safras - e não falo só dos pecuaristas 
mas também daqueles que produzem as lavou'rali 
anuais de soja, milho, trigo, arroz, teijão -, ocorrererr 
intempéries climáticas, como uma chuva exceSSiv< 
na colheita, uma seca durante o desenvolvimentc 
vegetativo da cultura, enfim, problemas climáticos 
que podem atetar a produtividade. 

Também não há, na Medida Provisória - pele 
menos que eu tenha constatado -, nenhum dispositi· 
vo que defenda, que proteja o produtor no caso de 
ocorrência, no ano anterior, de uma ·intempérie' cli· 
mática, o que poderá, evidentemente, pela Medid;; 
Provisória, obrigar o Governo a taxar pesadamente 
também aquele produtor. 

Esses são dois problemas graves, ·que, no meL 
entendimento, já empurrariam a discussão desse 
matéria para o ano que vem. Não poderíamos vota1 
de forma açodada, precipitada, porque estaríamos 
aprovando um dispositivo legal que vai colocar sobre 
os produtores, sobre aqueles que realmente produ· 
zem neste País, um imposto pesado demais. 

Um outro ponto, Sr. Presidente, é que existe c 
seguinte erro na Medida Provisória: entre uma pro
priedade de 1.000 ou de 5.000 hectares que seja 
produtiva, mas que tenha um grau de utilização da 
terra de 80 a 100%, e uma propriedade produtiva 
que.Jenha um grau de utilização da tenra de 65 a 
80%, portanto, menor, essa última vai pagar menos 
imposto do que a primeira. Não sei se isso foi urr 
erro, um equívoco de quem formulou os índices ou a 
tabela para a cobrança do ITR, mas a verdade é que 
ele existe. 

Já apontei três e vou apontar mais uma distar· 
ção, que considero extremamente grave e agressiva 
para com o setor da economia. Conversávamos an
tes desta sessão, e V. Ex" questionava: qual o setor 
da economia que tem sustentado este País e que pro
moveu o seu desenvoMmento, inclusive industrial? 

Acrescento dados: o agrobusiness, ou seja, 
aquilo que depende, efetivamente, da nossa agricul-
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tura, é responsável por 60% oo comércio externo 
brasileiro e por 40% dos efTll.lregos que estamos ain
da mantendo na atividade econômica do País. Por
tanto, merece o respetto do Governo e de toda a so
ciedade. Não estol.! aqui a criticar o Governo por ten
tar colocar em prática um dispositivó que possa agili
zar ou dinamizar a reforma agrária. 

Mas estou a criticar o instrumento que, ao in
vés de estimular o proprietário da terra, que a coloca 
em produção, desestimula-o. Os aumentos chega
rão a 300% para as propriedades produtivas. Até 
sinto muito que o Líder do Governo no Congresso 
não esteja presente, porque seria o momento de dis
cutirmos essa questão. Ouvi o Lfder do Governo di
zer que estamos acabando com as Capitanias Here
ditárias, com a escravatura. Meu Deus do Céu! Será 
que o proprietário de terra pode ser assim denomi
nado e até desrespeitado? Acredito que não, que se 
trata de outro equívoco. Alguém disse: uma área de 
50 hectares paga R$8,00 por ano de imposto e, com 
o aumento, vai pagar R$25,00. Porém, se comparar
mos com o que existe nas economias mais desen
volvidas do mundo, veremos que lá se tributa a ter
ra, sim, mas não se tributa a produção. Aqui, todos 
os dias, na mesa de cada cidadão brasileiro, sobre o 
prato de comida existe 25% de imposto- em alguns 
casos, até 32%. Portanto, não podemos comparar 
coisas que não são iguais; lá, não se taxa a produ
ção, mas a terra. Aqui, tributa-se pesadamente a 
produção e i remos taxar também o capital e a terra, 
inclusive a produtiva. 

O Boletim da Confederação Nacional da Agri
cultura, que tenho em mãos, traz uma questão que é 
outro ponto que desejo levantar: 

"Comparativamente, a alíquota impos
ta às propriedades produtivas com mais de 
5.000 hectares é de 1.20% sobre o valor da 
terra.• 

Ou seja, é duas vezes maior que o IPTIJ cobra
do, de 0.60%, de um prédio na Avenida Paulista, em 
São Paulo, seja ele de qualquer tamanho, de qual
quer proporção. Nada tenho contra o proprietário ur
bano, mas isso não é justo para com um proprietário 
de terras, só porque tem a sorte de ter mais de 
5.000 hectares; e não é todo mundo que tem essa 
sorte; eu gostaria de ter, mas não a tive; se a tives-

- se, estaria também indignado, porque esse imposto 
que está sendo cobrado sobre a propriedade produ
tiva, mesmo maior do que 5.000 hectares, é extre
mamente injusto e desestimulante, porque se paga 
metade do imposto na Avenida Paulista em relação 

aos 5.000 hectares que se vai pagar no Mato Gros
so do Sul, no Mato Grosso, no Paraná, o que não é 
possível. Portanto, há outro equívoco nessa Medida 
Provisória; já contei quatro ou cin.co, ·e poderia conti
nuar apontando muitos outros. 

Mas o fato principal é que estamos em um pro
cesso de globalização da economia, e a palavra·soa 
como música nos ouvidos daqueles que falam da 
socialdemocracia como sua tese. Porém, entender a 
globalização da economia como está sendo entendi
da em nosso País, não consigo. Globalizar a econo
mia não é abrir as fronteiras do nosso País e impor
tar tudo, desestimulando, pela tributação ou pela im
portação desenfreada, a produção nacional. Isso 
tem expulsado um contingente enorme de mão-de
obra do campo, que não tem encontrado oportunida
de de trabalho nas cidades. 

Essa semana, um economista, após uma análi
se, concluiu que os municípios das grandes cidades 
não estão totalmente quebrados porque o setor1 de 
serviços absorve essa mão-de-obra; porém, os rrié
dios e pequenos municípios, que dependem do setor 
de produção primária e que não têm no setor de "tBf. 
viços uma intensa atividade, estão quebrando. Não 
há, portanto, empregos para os cidadãos que lá vi
vem, que estão vindo paJ<l os grandes centros, onde 
também os problemas se multiplicam. 

O problema não é apenas olhar para o produ
tor rural, a fim de verificar se ele tem ou não impor
tância para o Governo; alguns até vêem o produtor 
rural como uma pessoa de segunda categoria. Já 
ouvi aqui discursos agressivos e ofensivos a quem 
está trabalhando e que durante gerações vem ten
tando ampliar a sua terra; no entanto, muitos estão 
diminuindo a área que pertencia a sua famma. Uma 
agressão dessa não pode ser levada para casa, por
que é um desaforo. 

O ponto central do problema é exatamente 
que, ao taxarmos a produção primária, ampliaremos 
um 'õutro problema, o desemprego no campo e na 
cidade. 

O Sr. Roberto Requião - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Concedo o aparte a V. 
Ex", Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requlão - Senador Osmar 
Dias, tudo isso acontece ao tempo, por exemplo, em 
que o Governo Federal e os Governos Estaduais 
dão incentivos e garantias absurdas para as monta
doras de automóveis. Elas não estão investindo no 
Brasil, mas estão ganhando incentivos e apertes de 
capital, que eliminam, da forma mais absoluta, o ris-
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co do investimento. Elas estão sendo financiadas 
pelos Estados e pela União. Nesse mesmo momen
to, -surge essa proposta desconecta do ITR. Mas se 
o Governo não gosta dos produtores, isso não ocor
re no Senado da República. A nossa expectativa é a 
de que o Relator da matéria, o Líder do PMDB, Se
nador Jader Barbalho, exclua essas modificações 
referentes ao ITR das terras produtivas. No que se 
refere à terra produtiva, que fique a legislação como 
está, que mantenha os 20% na terra improdutiva, e, 
acima de tudo, que elimine todo o capftulo que fala 
das TDAs, informações que já vazaram com antece
dência e se transformaram na maracutaia anuncia
da. Teríamos, dessa forma, corrigido esse processo. 
Conversei agora há pouco com o Senador Jader Bar
balho, e S. Ex" me adiantou que a orientação do seu 
parecer é realizar um substftutivo nesse sentido. Taxa
se terra improdutiva, mantém-se a situação atual, o 
siatu quo ante das terras produtivas, e se elimina, por 
inteiro, o suspeitíssimo capítulo das TDAs. Dessa for
ma, o Senado da República terá corrigido um erro mui
to grande do Governo, principalmente no momento em 
que o mundo inteiro subsidia a agricultura, por consi
derar a produção interna estratégica, absolutamente 
indispensável no atendimento dos interesses do País. 
Tenho certeza, Senador, que o seu protesto será aco
lhido por inteiro, no parecer e no substitutivo apresen
tado pelo Relator do PMDB, Senador Jader Barbalho. 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Roberto Requião. Gostaria de acrescentar um 
dado que é contundente, que deveria ser levado em 
conta pelo Relator e até pelo Governo, que deveria 
rever sua posição: se tomarmos 1,2% dos proprietá
rios de terras improdutivas em nosso País, chegare
mos a uma área de 44% das terras do País; se to
marmos 55% dos proprietários de terras produtivas, 
esses que vão ser taxados com um aumento de até 
350% na alíquota, vamos chegar a uma área de 
apenas 2,7%. Assim, até para efeito de arrecada
ção, isso não tem nenhum significado para o Gover
no, porque não vai acrescentar nada. Taxar as ter
ras produtivas não vai acrescentar nada, repito, para 

.. a arrecadação do Governo, mas vai significar muito 
para o produtor, que já está inviabilizado. Isso tem a 
ver até com a desestruturação e destruição daquilo 
que é mais caro para o nosso País; ou seja, o mode
lo da pequena e média propriedade, que, em regra, 
é o que gera mais empregos. Estudo recente mos
trou que cada nove hectares - uma propriedade pe
quena - geram um emprego. Isso é significativo no 
momento em que se luta para manter o emprego e 
para se gerar mais empregos. 

Essa medida provisória é um passo no cami
nho inverso. É um retomo que fazemos no momento 
em que deverfamos estar agindo de maneira contrá
ria; ou seja, estimulando a produção e não desesti
mulando-a, como estamos fazendo. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, chegou essa 
Medida Provisória há pouco tempo, no Senado, e o 
debate não ocorreu. Estamos debatendo-a às vés
peras do momento da votação. É lamentável, pois 
isso tem ocorrido com outras matérias importantes; 
e já votamos nesta Casa, na semana passada, o Im
posto de Renda da Pessoa Jurídica, que também 
traz algumas distorções apontadas aqui, mas infeliz
mente fomos atropelados por aquele mesmo argu
mento de que, se mudarmos, voltará à Càmara e daí 
não obedecerá ao princípio da anuidade. 

Não estou aqui criticando o Governo, deixo cla
ro. O que estou criticando é o conjunto das pessoas 
que decidt:m e, dentre elas, o Senado Federal, e o 
fazem dessa forma, Sr. Presidente, sem uma discus
são, sem mais tempo para decidir assuntos impor
tantes como temos decidido aqui. 

O ITR poderia ser um instrumento muito positi
vo para estimular a reforma agrária. Mas, da forma 
como está, vai ser um instrumento negativo que de
sestimufará::a produção e, ar, aquilo que se somar 
como efe1to positivo da reforma agrária pode .ser 
subtraído do efeito negativo aos produtores, princi
palmente os pequenos e produtivos. 

Sr. Presidente, quis fazer esse registro, porque 
hoje vamos votar o ITR e tenho certeza de que va
mos fazer uma votação nominaL Vou analisar com 
muita profundidade as alterações que serão. feJtas 
pelo Relator Jader Barbalho, pois quanto ao projeto 
original, confesso aqui, voto contra, em função des
sas distorções. 

Agradeço, Sr. Presidente. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma comunicaÇão de Lide
rança. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Conce-
do a palavra a V. Ex" por cinCo minutos.' ""'\ 

O SR. EPITACIO cAFETEIRA: (PPê-&A. 
Como Líder. Sem revisão ~ OI;ador.) -:- ~r. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, nesta comunicação de Li
derança, fala muito mais attq. a condição que tenho 
de homem do Nordeste. 

Os jornais dão conta, hoje, de que o· Presidente 
Carlos Menem tomou posição contra qualquer medi
da que o Presidente Fernando Henrique .tome para 
conceder algumas vantagens (lara a instalação de 
firmas montadoras de carros no Norte, Nordeste e 



170 ANAIS DO SENADO FEDERAL Dezembro 1996 

Centro-Oeste, ou seja, Regiões que, aqui, no Sena
do, têm maioria absoluta. Aqui, por tudo se louva o 
Mercosul, que tem sido apresentado como se fosse 
o remédio para todos os males do Brasil. Agora, já 
estamos mostrando que a nossa soberania está en
trando pelo ralo no Mercosul, no dia em que vemos 
o Presidente da Argentina, numa cidade do Nordes
te, em Fortaleza, dizer que não aceita que se conce
da nenhuma vantagem ao Norte, Nordeste e Centro
Oeste. 

Há muito tempo, Sr. Presidente, tenho falado e 
colocado nesta Casa que o Centro-Sul tem afastado 
o Nordeste das grandes decisões, tem afastado o 
Nordeste até mesmo da troca de mercadorias, dos 
negócios feitos no Brasil, e o que estamos vendo, 
hoje, confirma tudo. Hoje, somos escravos deste 
Mercosul, e vemos com indignação o fato de que o 
Presidente da Argentina venha aqui para ditar nor
mas comportamentais para o Governo brasileiro. 

Não podia deixar passar em branco, Sr. Presi
dente, como homem do Nordeste, Senador pelo Ma
ranhão, nascido na Paraíba, descendente de rio
grandense-do-norte, a minha indignação, que é mui
to grande. Precisava fazer este registro, até mesmo 

. usando a condição de Líder do meu Partido, para di
zer: basta! Chegai Vamos defender a nossa sobera
nia. O Mercosul será muito bem-vindo na medida em 
que nos ajudar, porque para ajudar aos países do 
Mercosul preferível será que o Governo ajude os Es
tados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde as 
condições de vida são realmente muito difíceis, onde 
se sofre por tudo e onde se tem que encontrar uma 
maneira de eliminar essas disparidades regionais 
que estão se aprofundando com o Mercosul. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 

peço a palavra, como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Conce

do a palavra, como Líder, ao nobre Senador Geraldo 
Melo. 

O SR. GERALDO MELO (PSOB-RN. Como Lf
der. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, diante da seriedade, da gravidade 
da colocação feita pelo Senador Epitacio Cafeteira, 
permito-me sugerir à Mesa que mande recolher có
pias das declarações do Sr. Presidente da Argentina 
e que esses documentos sejam encaminhados à 

- Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Senado, -par-a -que possam ser apreciados peia 
Comissão. Trata-se de um fato grave, que, a meu 
ver, por envolver relações com um país amigo e par
ceiro do Mercosul, precisa ser examinado à luz das 

declarações concretamente efetivadas, evitando-se 
que haja algum tipo de intriga que gere conflitos que 
não sejam necessários. Mas, ao mesmo tempo, evi
tando que, se confirmadas as declarações do tipo 
daquelas que causaram a justa indignação do Sena
dor Epitacio Cafeteira, a Comissão de Relações Ex
teriores não deixe passar em branco e que o Brasil 
responda dentro do que, normalmente, se espera de 
um país soberano numa situação como essa. 

Rca feita a sugestão à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A solici
tação de V. Ex" será acolhida. 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o desenvolvimento cientffico e tecnológi
co é, sem dúvida alguma, a questão desse final de 
século, o ponto-chave da diferenciação entre países 
e será o grande desafio do terceiro milênio. n 

Não existe mais lugar para se contraporem mo
delos abstratos de sociedade. O que temos de fazer 
hoje é discutir coisas concretas como competitivida
de, produtividade, eficácia das empresas, revolução 
do trabalho, sofisticação do produto, investimentos 
de retomo rápido e garantido, enfim, a ciência e a 
técnica em toda a sua dimensão. 

Não podemos nos esquecer de que, após a 
Segunda Guerra Mundial, o sistema capitalista inau
gurou um novo patamar com a nova divisão interna
cional de trabalho e de poderes entre os países. O 
dado fundamental foi a mais perfeita integração en
tre a investigação científica e o processo produtivo, 
então sob a égide do regime mercantil. Essa si!T)bio
se foi dinamizada a fundo pela próprias contradições 
do mercado mundial, que passou a ser liderado pe
los Estados Unidos da América. O resultado foi o de
senvoMmento fantástico e as possibilidades impres
sionªn!es que se abriram para o crescimento da mi
croeletrónica e dos computadores, revolucionando 
de maneira incrível a concorrência entre países e 
entre capitais, aHerando radicalmente a dinâmica en
tre os chamados países industriais e os países em 
desenvolvimento. 

Não resta a menor dúvida de que a aci~da 
concorrência mundial toma obrigatória a procura 
constante de um padrão cada vez melhor de produti
vidade por parte das diferentes sociedades. É uma 
mera questão ae sobfeViv~iicia-e eSsa: õ-LISca. desen
freada é nítida principalmente com as disputas cons
tantes entre os Estados Unidos, o Japão e a Alema
nha, países de primeira linha da terceira revolucão 
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industrial, que travam uma verdáéfeira guerra, surda 
pela liderança científica e tecnológica do mundo. 

Mais atrás, também em marcha acelerada, cor
rem os chamados 'Tigres Asiáticos' e a China, que 
fazem um esforço enorme para acompanhar os pri
meiros, destinando percentuais cada vez mais im
portantes de seus Produtos Brutos para a pesquisa 
cientffica e o desenvolvimento da técnica 

A nova revolução industrial, ou, como queiram, 
a "terceira onda", toma, portanto, como já vimos, ob
rigatório um novo padrão de produtividade, configura
do pela combinação de ciência, tecnologia avançada e 
pesados investimentos em pesquisa complexa. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nesse 
novo mundo que se abre diante de nós, dominado 
pelo desenvolvimento científico e tecnológico, pela 
eficiência, pela rapidez, pela sofisticação, pelo saber 
na sua forma mais avançada, um país que disponha 
de elevada capacidade técnica, pode facilmente do
minar outros sem precisar mais invadir suas terras 
ou derrubar seus governos. O seu poder de decisão 
é capaz de tomar obsoletas as atividades produtivas 
dos menos desenvolvidos e impedir o seu acesso às 
novas tecnologias, em virtude de mecanismos invisí
veis de poderes que manipulam de maneira sutil e 
eficiente. 

Assim, o caráter extremamente agressivo dos 
termos aluais da concorrência capitalista salta aos 
nossos olhos. As novas contradições de ordem filo
sófica que já avolumam no seio do desenvolvimento 
científico e tecnológico mostram que a versão última 
do antagonismo sociopolítico não se dá mais direta
mente entre o capital e o trabalho. Ele se verifica 
também agora, e de maneira cada vez mais impor
tante, no âmbito do fantástico desenvolvimento do 
capital, em sua forma mais complexa, mais acabada 
e mais fetichista. 

Além disso é importante lembrar que quase 
toda a produção mundial da sociedade industrial 
está organizada em bases totalmente capitalistas, 
privadas ou estatais, e o capitalismo, longe de ter 
um evolução histórica acabada, é um processo em 
contínua mutação e fato r dominante na dinâmica so
cial, econõmica e política do mundo contemporãneo. 
Não resta dúvida de que a sua essência baseia-se 
no constante aumento da produção de bens e a sua 
antítese na disparidade crescente entre oferta e o 
poder aquisitivo das massas, o que Marx qualificou 
de "contradição fundamental'. 

Em nível de cada país desenvolvido, pode-se 
recordar que, na fase do capitalismo mercantil, foi o 
colonialismo vetar de exportação de contradições, 

sucedido, na fase do capitalismo industrial, pelo cha
mado imperialismo. No pós-guerra, o veículo expor
tador de contradições foi todo aquele conjunto de 
padrões denominado neo-imperialismo e o transna
cionalismo econõmico. Agora, como dissemos an
tes, já se pode notar que os avanços incríveis da ci
bernética, a informatização da sociedade, a robótica, 
enfim, a chamada globalização dos sistemas econõ
micos, são os vetares das contradições que agra
vam, principalmente no seio da produção, o fenôme
no do desemprego que atinge hoje milhões de traba
lhadores em todos os mercados. 

Apesar de tudo, não podemos desconhecer 
que é vital para o Brasil investir maciçamente em 
seu desenvolvimento científico e tecnológico. Assim, 
ao lado do progresso científico, devemos encontrar 
formas capazes de conter o avanço e o agrav~en
to das contradições sociais e da concentraçãcl &!da 
vez maior da renda. Dessa maneira, ao mesmo tem
po que temos de ser competitivos em nível interna
cional, precisamos proteger os nossos trabalhadores 
e garantir-lhes meios dignos de &.:~brevivência. Vale 
ressaltar que o Governo Fernando Henrique Cardo
so está preocupado com esta questão e tem de
monstrado, na prática, que é preciso garantir o pro
gresso ~r com firmeza os seus efeitos perversos. 

A título de exemplo, a proposta de uma Política 
Governamental de Apoio ao Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico do Nordeste, apresentada pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia, preocupa-se 
exatamente com esses fatores agravantes. O Plano 
Plurianual, no seu Capítulo I, Diretrizes da Ação Go
vernamental, afirma que, ao mesmo tempo que de
vemos construir um Estado moderno, devemos tam
bém orientar a ação do Governo Federal na direção 
da redução dos desequilíbrios espaciais e sociais do 
País. 

O Ministério da Ciência e Tecnologia entende, 
portanto, que suas ações na Região Nordeste. de
vem incidir, preferencialmente, sobre o social e so
bre o setor produtivo, procurando associar pesqui
sas e programas que visem melhorar o ensino, a 
saúde, os recursos humanos, técnico-científicOs e, 
em seguida, sobre recursos hídricos que englobam 
o monitoramento de pesquisa para o uso e gerencia-
mento das águas. I 

Segundo o Ministério, apesar de a fundamenta
ção da proposta ser de cunho regionalista, é preciso 
ser entendido que o desenvoMmento nacional exige 
a adoção de políticas diferenciadas e que a idéia po
derá aplicar-se, oportunamente, a qualquer outro 
segmento espacial do território brasileiro. 
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A proposta governamental compõem-se de 
dois Projetos: 

1 -Ciência e Tecnologia da Informação a ser
viço do Nordeste, destinada a fortalecer a base de 
recursos humanos e da pesquisa, o emprego e os 
processos educacionais; 

2 - Ciência e Tecnologia de Recursos Hídricos: 
Estudos para o Gerenciamento e Integração das Ba
cias do Nordeste, que se propõe a gerar conheci
mentos técnicos e modelos capazes de fortalecer a 
operação e o uso das águas regionais. Esse Projeto 
engloba o estudo de 18 bacias hidrográficas que co
brem uma área de cerca de 200 mil quilómetros qua
drados e abriga uma população de aproximadamen
te 1 O milhões de habitantes. 

No que se refere ao primeiro projeto, ele é de 
uma abrangência tecnológica fundamental para a re
gião, ponque propõe a implantação de redes eletrõni
cas que são importantíssimas, hoje em dia, para o 
desenvolvimento da educação, da saúde, da oferta e 
demanda de serviços e para a geração de novos 
empregos. Além de proporcionar todos esses ga
nhos, objetiva, ainda, a formação de recursos huma
nos, a disseminação e o uso de redes de informação 

. no Nordeste, abrangendo concretamente 109 muni
cípios. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, apro
veito o final deste pronunciamento para elogiar e pa
rabenizar as ações do Governo Federal em minha 
Região, principalmente no que se refere à abertura 
de um grande debate sobre dois assuntos estratégi
cos neste final de século: a política da água e a in
formatização. 

Os propósitos atuais indicam claramente que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem pressa 
em modernizar o Brasil e, por isso, temos sentido 
uma reação altamente positiva de toda a equipe que 
forma o Governo Federal, das universidades e dos 
institutos de pesquisa em busca desse objetivo. 
Agora, espero que toda a classe política, os partidos 
e o Congresso Nacional também encampem essa 
luta, ponque ninguém de bom senso deseja que o Bra
sil transite na contramão da história no Século XXI. 

Não custa nada lembrar, para finalizar, Sr. Pre
sidente, o título de um livro do escritor Roberto 
Jungk, O Futuro Já Começou. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Sobre a 

mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 ° Se
cretário em exercício, Senador Levy Dias. 

São lidos os seguintes: 

---REQUERIMENTO NO 1.240, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 172, I, do Regi

mento Interno do Senado Federal, a inclusão, em 
Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara n° 89, 
de 1992, que 'Concede isenção do imposto sobre 
produtos industrializados e do imposto de importa
ção relativamente a equipamentos e material educa
tivo adquiridos por pessoa portadora de deficiência, 
e dá outras providências'. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996.
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N2 1.241, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 172, I, do Regi

mento Interno do Senado Feder_al, a inclusão, em 
Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara n° 156, 
de 1993, que 'Altera o art. 70 da Lei n° 5.889, de 8 
de junho de 1973, que institui normas reguladoras 
do trabalho rural". 

·- Sida âas Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N° 1.242, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 172, I, do Regi

mento Interno do Senado Federal, a inclusão, em 
Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara n° 204, 
de 1993, que • Acrescenta parágrafos ao art. SO da 
Lei n° 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe so
bre o repouso semanal remunerado". 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Senador Benl Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

.. REQUERIMENTO N° 1.243, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do artigo 172, I, do Regi
mento Interno do Senado Federal, a inclusão em Or
dem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 309,~ 
1995, que • Altera o inciso 11 do art 20 da Leif rilo 
8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de permitir ao 
empregado a movimentação de sua conta vinculada 
no FGTS, quando da declaração judicial da falência 
da empresa'. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Senador Benl Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 
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REQUERi-MENTO N•t.244, DE 1991l 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do artigo 172, I, do Regi

mento Interno do Senado Federal, a inclusão em Or
dem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 325, de 
1995, que 'Altera a Lei n• 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a 
que ficam sujettos os medicamentos, as drogas, os 
insumos fannacêuticos e correlatas, cosméticos, sa
neantes e outros produtos, e dá outras providências'. 

Sala das sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N•t.245, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do artigo 172, I, do Regi

mento Interno do Senado Federal, a inclusão em Or
dem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 328, de 
1995, que 'Dispõe sobre a movimentação das con
tas individualizadas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS, pelos servidores públicos, quan
do houver mudança de regime jurídico e dá outras 
providências". 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Os re
querimentos lidos serão publicados e, postetionnen
te, incluídos em Ordem do Dia, nos tennos do art. 
255, 11, c, 3, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N°1.246, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, 

do Regimento Interno, urgência para o Ofício ·s• n• 
82196, através do qual a Prefeitura Municipal de Jun
diaí-SP solicita autorização do Senado para o De
partamento de Águas e Esgotos - DAE, possa con
tratar operação de crédito junto à Caixa Econômica 
Federal, no âmbito do programa- Pró-saneamento, 
no valor de R$7.654.071, 13, destinada à conclusão 
da 2• fase da barragem do Rio Jundiaí-Mirim. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Franceiino Pereira - Élcio Alvares - Sérgio Ma
chado- Jader Barbalho- Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Em vo
tação c requerimento. 

···es ·sr-s. ·senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
tennos do art 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art 4° da Resolução n" 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário em exercfcio, Senador Levy Dias. · 

É lido o segui}lte: 

REQUERIMENTO N°1.247, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 336, alínea b, 

do Regimento Interno, urgência para o Ofício •s• n• 
96196, através do qual a Prefeitura Municipal de 
Campinas-SP solicita autorização do Senado 'para 
que possa realizar operação de crédito externo junto 
ao Banco lnteramericano de Desenvolvimerto -
BID, no valor de US$19,800,000.00, equivalente a 
R$ 20.021.760,00, cotados em 31.07 .96, cujos re
cursos serão destinados ao Programa de Combate às 
Enchentes do Municfpio de Campinas- PROCEN. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996.
Francelina Pereira - Élcio Alvares - Sérgio Ma-
chado- Jader Barbalho- Junia Marise. : 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Em vo
tação o requerimento. 

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

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - V. Ex' 
tem a palavra, pela ordem. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or
dem __ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, per
doe-me, mas eu gostaria de saber que sessão é 
esta que estamos tendo. 

Está havendo votações e, no entanto, o painel 
não está registrando a presença dos Srs. Senado
res. Esta sessão não estava marcada; não sabia
mos da sua realização; temos uma sessão do Con
gresso Nacional marcada para às 11 horas. Estou 
vindo da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, que está reunida e onde tínhamos reunião 
marcada, e não soube da convocação desta sessão. 

V. Ex' está colocando os projetas em votação, 
o que signHica que esta é uma sessão deliberativa. 
Para ser uma sessão deliberativa, peço a V. Ex" que 
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abrã o painel, para podermos registrar a nossa pre
sença. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - A ses
são foi convocada ontem, Sr. Senador. Registraram 
as suas presenças 49 Srs. Senadores. 

O sistema eletrônico está com defeito. 
O SR. PEDRO SIMON - Gostaria de saber 

onde registrar presença, porque eu não registrei a 
minha ainda 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -Aqui na 
Mesa, com um funcionário da Mesa, pelo sistema 
convencional. 

A presença de V. Ex" já deve estar registrada. 
Em votação o requerimento. 

0.; Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útif subseqüente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4°, da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se 

às 11 horas, para a votação dos requerimentos de 
urgência. 

O SR. PEDRO SIMON- Então, Sr. Presidente, 
a sessão do Congresso Nacional está' suspensa? 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - EStá 
adiada, Sr. Senador. 

O SR. PEDRO SIMON - Para que horas, Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Para 
logo após a sessão do Senado. 

O SR. PEDRO SIMON- Eu pediria a V. Ex" 
que avisasse os Srs. Deputados, para que fiquem 
esperando o término da sessão do Senado, porque 
S. Ex"s não estão sabendo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Me$a 
tomará as providências cabíveis. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Não ~á 

de que. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1 Oh58mip.) 

Ata da 3D Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 18 de dezembro de 1996 

3ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Lúdio Coelho 

ÀS 11 HORAS, ACHAM·SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães -
Artur da Távola - Benedita da Silva - Beni Veras -
Bernardo Cabral - Canos Bezerra - Carlos Patrocí
nio - Carlos Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lo
bão - Eduardo Suplicy- Élcio Alvares - Emma Fer
nandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira - Francisco Escórcio -Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gil
van Borges - Guilherme Palmeira - Henrique 
Loyola - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - fris 

- Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França-- João Rocha- Jõel de Hoiianàa- jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Alves - José Bianco - José Eduardo - José Eduar
do Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira -

José Roberto Arruda - José Samey -José Serra
Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos -

. Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcãntara -
Lúdio Coelho- Marina Silva- Mauro Miranda
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon -
Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan Ca
lheiros - Roberto Freire - Roberto Requião -
Romero Jucá - Romeu Tuma - Sandra Guidi -
Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Silva Júnior 
- Teotônio Vilela Filho - Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - A lista 
de presença acusa o comparecimento <!e 76 srs. 
SenaâóreS.-Havendo-número regimental, declaro 
aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 
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O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Sobre a 
rn&$2, ofício que será lido pelo Sr., 1° Secretário em 
exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

OF. N° 50/96/CCJ 

Brasflia, 13 de dezembro de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que 

em reunião realizada no dia 10-12-96, esta Comis
são aprovou; 'com as emendas nos 1 e 2 - CCJ, o 
Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1996, de autoria 
da Senadora Marina Silva, "acrescente-se ao art. 
161 do Código Penal § 4° e dá outras providências." 

Cordialmente, Senador Íris Rezende, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -O ofício 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Presi
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 
91, §§ 3° a 5°, do Regimento Interno o Senado Fe
deral, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis, a partir 
de 17 de fevereiro do próximo ano, para interposição 

, de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1996, 
cujo parecer foi lido em sessão anterior, seja apre
ciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Presi
dência, nos termos do art. 172, 11, d, do Regimento 
Interno, inclui na pauta da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de amanhã os Projetes de Re
solução n°129, 130 e 131, de 1996. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria de for
mular duas questões de ordem. A primeira, a rigor, 
não é uma questão de ordem, é um agradecimento. 
Profundamente emocionado, como morador do blo
co ·c· da Superquadra 309, apartamento 308, quero 
agradecer ao Sr. Presidente José Samey, porque no 
hall de entrada está lá um tapete novo, moderno, 
bontto, e é bonito o gesto porque ninguém pediu, 

- ninguém esperava, ninguém imaginava, e, de repen
te, chegamos e está lá o tapete novo. O velho não 
era velho, estava mutto bem, estava perfeito, estáva
mos muito satisfettos com o velho, mas o Sr. Secre
tário-Geral, em um gesto de grandeza, de bondade 

resolveu oferecer e colocar ali, no saguão de entrada 
do bloco •c•, da superquadra 309, um bonito tapete 
novo. Coisas que fazem parte do nosso Senado. , 

Sr. Presidente, e esta é a minha questão de or
dem, o que é isto aqui? Sou Senador da República, 
um modesto Senador, daqueles que se diz de tercei
ra categoria, porque não é consultado, não é Lfder, 
não é nada, não existe, mas sou Senador da Repú
blica, e estou vendo aqui um negócio novo e não te
nho a menor idéia do que seja, para que serve e 
qual o motivo pelo qual está aqui. 

Agora, Sr. Presidente, apresento o meu protes
to, pois apresentei um projeto sugerindo que o Se
nado, com seus 81 Senadores, deveria se reunir 
uma vez por mês, em uma sessão ordinária, a por
tas fechadas, onde as decisões fossem tomadas. 
Dessa forma todos os Senadores saberiam o que 
acontecerá e ninguém tomaria a decisão em nome 
de ninguém. 

Apresento, então, o meu protesto, e, mesmo 
não sabendo se é bom ou ruim, tenho o direito de 
saber o que é isso que influenciará minha vida e mi
nha maneira de ser. Esse novo aparato é para for
mular o voto ou para marcar a presença? É bom? É 
ruim? Alguns dizem que isso faciltta a vida dos pia
nistas, porque hoje, para registrar a sua presença ou 
para votar, o Senador deve ocupar o seu lugar. To
dos, então, o vêem nesses momentos. Dizem, e não 
sei se é certo, que com isso o cidadão vota de qual· 
quer lugar, não saberemos, então, se o Simon esta
va ou não, se alguém votou ou não. A imprensa já 
está dizendo que isso é um "piano". Não sei o que é, 
mas temos o diretto de saber. O Sr. Presidente do 
Senado deveria fazer a gentileza de nos informar, de 
nos comunicar, de nos pedir sugestão. 

Isso é o Senado da República, não é uma sala 
de aula. Já estou com medo de que, dependendo do 
Presidente que venha a assumir, isso aqui vá se 
converter, no ano que vem, numa sala de aula Va
mos ler que nos levantar, para cumprimentar: "Bom
dia, Sr. Presidente!"; "Esteja à vontade". E, depois, 
sentar. 

Agora, Sr. Presidente, esse teclado, quem deci
diu? A Mesa? Mas custava muito à Mesa fazer a genti
leza de nos comunicar, diZer o que é, o que não é? 

Lamento profundamente esse tipo de ação. 
Está lá o tapete, muito bonito. "":' 
É verdade que continuamos passando fo~. a 

miséria continua. 
O nosso tapete, não há como negar, é muito 

difícil, por ar afora, ter alguém com um mais bonito 
que o que temos lá na 309. Não sei se precisava, 
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mas apareceu um novo. E a colocação do granito 
continuou, Sr. Presidente. Pensei que o Sr. Presi
dente José Samey ia mandar olhar, porque recém 
estava começando podia parar, mas terminaram. Lá 
nos fundos da biblioteca, atrás da biblioteca, temos 
um granito do que há de mais moderno no mundo. 
Estão preparando. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Senador, 
peço que termine, porque não é questão de ordem. 

O SR. PEDRO SIMON - É verdade, Sr. Presi
dente, são muitas coisas. V. Ex• tem razão de ficar 
magoado. 

O SR. PRESIDENTE {Lúdio Coelho)- Não es
tou magoado. 

O SR. PEDRO SIMON - Mas V. Ex" tem razão 
de ser enérgico, porque estou exagerando. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Exala
mente. 

O SR. PEDRO SIMON - Estou exagerando e 
não se justrrica que eu esteja exagerando tanto, e 
porque estou exagerando vou deixar para uma outra 
questão de ordem os jardins suspensos que estão 
fazendo. Aqui no Senado, lá pelas tantas, no último 
andar, teremos, segundo informação que tenho, a 
versão modema dos Jardins Suspensos da Babilô
nia. Teremos aqui os jardins suspensos do Senado 
Federal. Viva o Senado! Infelizmente, lamentavel
mente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Lúdio Coelho)- A Mesa 
esclarece que para se trocar tapete em porta de 
apartamento não deve ser feita consulta ao Plenário. 

A Mesa esclarece ainda que esses aparelhos 
que estão em algumas mesas serão colocados em 
todas elas e têm o objetivo de modernizar o sistema 
de votação. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE {Lúdio Coelho) - Conce
do a palavra a V. Ex". 

O SR. ERNANDES AMORIM ( -RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, na realidade, o Senador Pedro Si
mon tem razão, pois às vezes são tomadas decisões 
sem se consultar a própria Mesa do Senado, que 
hoje é composta por mim, pelo Senador Levy Dias e 

- pelo próprio Presidente Samey. Vejo, por exemplo, 
os Senadores da Casa recebendo, hoje, um salário 
de R$5 mil por mês, o que não dá sequer para que 
eles tenham condições de exercitar o seu mandato. 
Os recursos da Casa são gastos desordenadamen-

te; com coisas sem necessidade e que não visam 
prestar um atendimento real ao próprio Senador. 

É preciso que com a eleição da próxima Mesa 
da Casa se saiba escolher os seus componentes, 
principalmente o 1° Secretário, que é quem realmen· 
te administra a Casa e que deveria, quando tivesse 
que tomar alguma posição, consultar os Senadores, 
principalmente os componentes da Mesa, para que 
não aconteça o que está acontecendo agora; ou 
seja, denúncias como as que o Senador está fazen· 
do. Há tantas coisas que têm utilidade, que são do 
interesse dos Senadores e que no entanto não são 
providenciadas, porque existe uma ditadura. 

Na realidade, é preciso que se tenha atenção 
com a eleição da próxima Mesa, para que esta CJ!fa 
seja bem administrada, o Parlamentar seja valoriZa& 
e não seja investido dinheiro em coisas suntuosas. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - A Mesa 
administra o Senado por delegação do Plenário, se
guindo as normas legais. 

O SR. PEDRO SIMON- A minha, não. 
O SR. PRESIDENTE {Lúdio Coelho) - Sobre a 

mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 1.248, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, 

do Regimento Interno, urgência para o Offcio •s• 'n' 
1 04/96, através do qual o Governo do Estado de 
Maranhão solicita autorização do Senado para que 
possa contratar operação de crédito sob o ampare 
do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados·. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Élclo Alvares - Francefino Pereira - Sérgio Ma
chado- Jader Barbalho -Júnla Marise 

-0 SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Em vo-
tação o requerimento. · , 

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

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ord;, •. , 

do Dia da sessão do segundo dia útil subseqüen
te, nos termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução n• 17, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Sobre a 
mesa, requerimento que passo a ler. · 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N°1.249, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 336, alínea b, 

do Regimento Interno, urgência para o Ofício ·s· n• 
1 05/96, através do qual o Governo do Estado de Mi
nas Gerais solicita autorização do Senado para que 
possa contratar operação de crédito sob o amparo 
do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados•. 

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 
1996. - Élcio Alvares - Francellno Pereira - Sér
gio Machado- Jader Barbalho- Júnia Marlse. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Em vo
tação o requerimento. 

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

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art 4° da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE {Lúdio Coelho) -A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se, 
hoje, às 11h15min, destinada à apreciação de re
querimentos de urgência. 

O SR. PRESIDENTE {Lúdio Coelho)- Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 h14min.) 

Ata da 4l! Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 18 de dezembro de 1996 

3ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Levy Dias 

ÀS 11 HORAS E 16 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Caries Magalhães -
Artur da Távola- Benedtta da Silva- Beni Veras
Bernardo Cabral - Caries Bezerra - Caries Patrocínio 
- Caries Wilson - CoutinhO Jorge - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emflia Fernandes -
Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Fernando J3e. 
zerra - Flaviano Melo -Francelina Pereira- Francisco 
Escórcio - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Ca
rnata - Gilberto Miranda - Gilvan Borges - Guilherme 
Palmeira - Henrique Loyola- Hugo Napoleão- Hum
berto Lucena - Íris Rezende - Jade r Barbelho - Jeffer
son Peres -João França - João Rocha - Joel de Hol
landa - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Agripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo -
José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey -
José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Laura 
Campos - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Ai
cântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Mauro Mi
randa- Nabo r Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soa
res - Onofre Quinan - Osrnar Dias- Pedro Simon -
Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calhei
ros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero 
Jucá - Romeu Tuma - Sandra Guidi - Sebastião 

Rocha - Sérgio Machado - Silva Júnior - Teotõnio 
Vilela Filho- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 76 Srs. Sena
dores. Havendo número regimental, declaro alberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosscis tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Joel de Hol
landa 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N°1.250, DE 1996 

Audiência da Comissão 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 255, inciso 11, alínea c, 

item 12, do Regimento Interno, requeiro que spbre 
o Projeto de Lei do Senado Federal n• 220, de 
1996, além da Comissão de Assuntos Sociais, 
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constante do despacho inicial de distribuição·; sej~r-- ·· ···.:.. -- Os "'Srs ... Senado~es que o aprovam queiram 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cida- permanecer sentados. {Pausa.) 
dania. Aprovado. 

Justificação 

O projeto em discussão, de autoria do Senador 
Gilberto Miranda, sob a relataria do Senador Wal
deck Omelas, trata da revogação de dispositivos 
que regulamentam várias profissões, a exemplo de 
nutricionista, leiloeiro rural, atleta profissional, arqui
vista e outros. 

O nosso entendimento é que o assunto requer 
um parecer jurídico da Comissão competente nesta 
Casa, para que nos subsidie com definições legais 
seguras, uma vez que teremos de redefinir profissõ
es estabelecidas por um tempo já bastante longo 
dentre as profissões e carreiras que compõem as 
estruturas institucionalizadas no Pafs. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Senadora Benedita da Silva, PTIRJ. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requeri
mento lido será incluído em Ordem do Dia, oportu
namente, consoante o disposto no art. 255, 11, c, 2, 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretárío em exercício, Senador Joel de Hol
landa. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 1.251, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea 

b, do Regimento Interno, urgência para o Ofício 
·s· n• 1 06/96, através do qual o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul solicita autorização do 
Senado para que possa contratar operação de cré
dito sob o amparo do "Programa de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos 
Estados". 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Elcio Alvares, Francelina Pereira, Sérgio Macha

- do, Jader Barbalho, Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o requerimento. 

A matéria a que se refere figurará na Ordem 
do Dia da sessão do segundo dia útil subsequen
te, nos termos do art. 345, 11, do Regimento Inter
no, combinado com o art. 4°, da Resolução n• 37, 
de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercício, Senador Joel de Hollanda 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W 1.252, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, urgência para o Ofício •s• n• 
107/96, através do qual o Governo do Estado do 
Pará solicita autorização do Senado para que possa 
contratar operação de crédito sob o amparo do "Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste FISCal 
de Longo Prazo dos Estados•. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996.
Jader Barbalho, Elclo Alvares, FranceUno Perei
ra, Sérgio Machado, Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o requerimento. 

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

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem 

do Dia da sessão do segundo dia útil subseq(!~ 
te, nos termos do art. 345, 11, do Regimento lniEi~
no, combinado com o art. 4°, da Resolução n" 37, 
de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
às 11 h20min, destinada à apreciação de requeri

. mentos de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 h19min.) 
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Ata da 5ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 18 de dezembro de 1996 

3ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Levy Dias 

ÀS 11 HORAS E 16 MINUTOS, ACHAM·SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Artur da Távola - Benedita da Silva - Beni Veras -
Bernardo Cabral - Carlos Bezerm - Carlos Patrocínio 
- Carlos Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Ernma Fernandes -
Epitáció Caieteira - Ernandes Amorim - Fernando Be
zerm - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Francisco 
Escórcio - FreitB.s Neto - Geraldo Melo - Gerson Ca
mata - Gilberto Miranda - Gilvan Borges - Guilherme 
Palmeira - Henrique Loyola - Hugo Napoleão - Hum
berto Lucena- Íris Rezende- Jader Barbalho- Jeffer
son Peres- João França- João Rocha - Joel de Hol
Ianda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Ag ripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo -
José Eduardo Dlllra - José Fogaça - José Jgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey - José 
Senra - Júlio Campos - Júnia Marise - Laura Campos 
- Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda - Nabor 
Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares- Onofre Qui
nan- Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet
Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Frei
re - Roberto Requião - Romero Jucá- Romeu Turna 
- Sandra Guidi - Sebastião Rocha - Sérgio Machado 
- Silva Júnior- Teotônio Vilela Filho- Vilson Kleinü-
bing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A lista de pre- . 
sença acusa o comparecimento de 76 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba
lhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Joel de Hei

. Ianda. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•1.253, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, 

do Regimento Interno, urgência para o Ofício S n• 
108/96, através do qual o Governo do Estado de 
Pernambuco solicita autorização do Senado Federal 

para que possa contratar operação de crédito sob o 
amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados". 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Elcio Alvares, Francelino Pereira, Sérgio Macha
do, Jader Barbalho, Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o requerimento. 

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

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, II,. do Regimento Interno, combi
nado com o art. 42, da Resolução n• 37, de 1995.! 

O SR~PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr •. 12 Secre-
tário e~ício, Senador Joel de Hollanda. 1 

-É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•1.254, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, 

do Regimento Interno, urgência para o Ofício S n• 
1 09/96, através do qual o Governo do Estado do 
Piauí solicita autorização do Senado Federal para 
que possa contratar operação de créd~o sob o am
paro do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados". 

Sala das Sessões. 18 de dezembro de 1996. -
Elcio Alvares, Francelino Pereira, Sérgio Macha
do, Jader.Barbalho, Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o requerimento • 

As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam quei· 
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se 
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hoje, às 11 h23min, destinada à apreciação de re
querimentos de urgência. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. Ex' 
apalavra. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
Câmara dos Deputados já foi avisada? Estão espe-

rando desde às 11 horas para a realização da ses
são do Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Já está 
avisada, Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Mu~o obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 
havendo a tratar, estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às tth22min.) 

Ata da 6i! Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 18 de dezembro de 1996 

3ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Levy Dias 

ÀS 11 HORAS E 23 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antônio Carlos Magalhães - Ar
tur da Távola- 8enedita da Silva- Beni V eras- Bernar
do Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos 
Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduaroo Su-

. plicy- Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafe
teira- E mandes Amorim- Femando Bezerra- Flaviano 
Melo - Francelino Pereira - Francisco Escórcio - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Güberto Miran
da - Gilvan Borges - Guilherme Palmeira - Henrique 
Loyola - Hugo Napoleão - Hurrt>erto Lucena - Íris Re
zende - Jader Barbalho -Jefferson Peres -João França 
-João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Jo
saphat Marinho - José Agripino - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto 
Arruda - José Samey - José Serra - Júlio Campos 
- Júnia Marise - Lauro Campos - Levy Dias - Luci
dia Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Mari
na Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Os
mar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina 
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire -
Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Sandra Guidi - Sebastião Rocha - Sérgio Machado 
-Silva Júnior-Teolônio Vilela Rlho- Vilson Kleinübing
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 76 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Joel de l:tol-
landa. · 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 1.255, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos da alínea b, do art. 

336, do Regimento Interno, urgência para o Ofício 
•s• n• 110196, pelo qual o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, solicm autorização para contratar 
operação de crédito sob o amparo do 'Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal de Longo 
Prazo dos Estados•. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Elcio Alvares, Francelina Pereira, Sérgio Macha
do, Jader Barbalho, Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota· 
ção o requerimento. 

_f,s Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n" 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em ~exercício, Senador Joel de Hollanda 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 1.256, DE 1996 

Senhor Presidente, 
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Requeremos, nos termos -da -àlínea b, do art. 
~. do Regimento Interno, urgência para o Ofício ·s· 
n• 111196, pelo quàl o Governo do Estado de Sergipe 
solicita autorização para contratar operação de crédtto 
sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestrutura
ção e ao Ajuste Rscàl de Longo Prazo dos Estados". 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Elcio Alvares, Francelino Pereira, Sérgic:. Macha
do, Jader Barbalho, Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o requerimento. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} - Foram 
encaminhados à publicação pareceres da Comis
são de Assuntos Econômicos, que concluem pela 
apresentação dos seguintes Projetes de Resolução: 
n•s 127/96, 128/96, 129/96, 130/96, 131/96, 132/96, 
133196, 134/96, 135/96, 136/96, 137/96, 138/96, 

. 139/96 e 140/96. 

As proposições ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis, a fim de receberem emendas, nos 
termos do art. 235, inciso 11, letra f, do Regimento ln
temo, combinado com o art. 4• da Resolução n• 37, 
de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidên
cia recebeu o Aviso n• 722, de 1996, de 16 do t:or
rente mês, do Presidente do Tnbunàl de ContaS da 
União, encaminhando cópia da Decisão n" 838, de 

- 1996, que aprovou a Decisão Normativa n• 14196-
TCU, adotada pelo referido Tribunàl, na Sessão Ex
traordinária do Plenário de 12 de dezembro do conren
te ano, bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que a fundamentam. (Diversos n" 108, de 1996.) 

O expediente vai à Comissão de FISCalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a reàlizar-se hoje, 
às 11 h27min, destinada à apreciação de requeri
mentos de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11h26min.) 

Ata da 7í! Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 18 de dezembro de 1996 

3ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Levy Dias 

ÀS 11 HORAS E 27 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães- Artur 
da Távola - Beneólla da Siiva - Beni Veras - Bemardo 
Cabral - Carlos Bezerm - Carlos Patrocínio - Carlos Wil
son-Coutinho Jorge- Edison Lobão- Eduardo Supfcy
Élcio Alvares- EmOia Fernandes- Epitádo Cafeteira- Er
nandes Amorim - Fernando Bezena - Flaviano Melo -
Francelino Pereira - Francisco Escón:io - Frenas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camafa - Gilberto Miranda - Gil
van Borges - Guilhenne Pàlnneira - Henrique LoyoJa -
Hugo Napoleão- Hurrberto Lucena- Íris Rezende- Ja-

- der Barbalho - Jefferson Peres - João França- João Ro
cha - JoeJ de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josaphat Mari
nho - José Agripino - José Aives - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça - José 
lgnácio Ferreira- José Roberto Arruda- José Samey-

José Sena-Júlio Campos- Júnia Marise- Lauro Cam
pos - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara -
Lúdio Coelho- Marina SOva- Mauro Miranda- Nabor Jú
nior- Ney Suassuna - Odacir Soares -Onofre Quinan -
Osmar Dias- Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina As
suflllÇáo - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto 
Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Sandra Guidi
Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Siiva Júnior-Teo
tônio Vilela Rlho- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 76 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, deciaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba
lhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Joel de _t!ol-
landa • :i 
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É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.257, OE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos da alínea b, do art. 

336, do Regimento Interno, urgência para o Ofício 
'S' n• 112/96, pelo qual o Governo do E;stado de 
São Paulo solicita autorização para contratar opera
ção de crédito sob o amparo do 'Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal de Longo 
Prazo dos Estados'. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Elcio Alvares, Francelino Pereira, Sérgio 'Macha
do, Jader Barbalho, Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - E;m vota
ção o requerimento. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento lntemo, 
combinado oom o art. 4" da Resolução n" 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
· mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•1.258, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, 

do Regimento Interno, urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n• 108, de 1996 (n" 1.059/95, na 
Casa de origem), que cria as· carreiras dos servido
res do Poder Judiciário, fixa os valores de sua remu
neração e dá outars providências. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. ,.. 
José Samey, Elcio Alvares, Jader Barbalho,;1jje-
raldo Melo, Joel de Hollanda. ' 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - E:m vota-
ção o requerimento. · 

As Sr"s e os Sr"s Senadoras que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. . 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subsequente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução n" 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
às 11 h30min, destinada a apreciação de requeri
mento de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11h29min.) 

Ata da 8ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 18 de dezembro de 1996 

3ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
' ' ' 

Presidência do Sr. Levy Dias 

ÀS 11 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES:. 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Artur da Távola- Benedita da Silva - Beni Veras
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocí
nio - Carlos Wilson - Coutinho Jorge - E:dison Lo
bão - E:duardo Suplicy- Élcio Alvares - E:mma Fer
nandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe

-reira - Francisco Escórcio - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan 
Borges - Guilherme Palmeira - Henrique Loyola -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Rezende 
-Jade r Barbalho -Jefferson Peres -João França -

João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheirq -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José Fogaça - JoSé lgnácio Ferreira - José Roberto 
Arruda - José Samey- José Serra -Júlio Campos -
Júnia Marise - Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio 
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Sil
va - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassun'a -
Odacir Soares- Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro 
Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Sandra Guidi- Sebas
tião Rocha - Sérgio Machado - Silva Júnior - T eotô
nio Vilela Filho - Vüson Kleinübing - Waldeck Omelas 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A lista de pra- .. 
sença acusa o comparecimento de 76 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos Ira· 
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.259, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei do Senado n• 177, de 1996- Complementar. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1 996. -
Sérgio Machado - Francelina Pereira - Élcio Al
vares - Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o. requerimento. 

As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
· termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 

combinado com o ar!. 42 da Resolução n• 37/95. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidên

cia lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Na
cional está convocado para se reunir logo após o 
término desta úttima sessão. · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência-vai encerrar os tra-

- bàlhos, designando para a próxima sessão delibera
tiva ordinária, às 14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 68, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 172, 11, b, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1996 (n• 
1 .487/96, na Casa de origem), que dispõe sobre 
prorrogação de prazo para renovação de Certificado 
de Entidades de Fins Filantrópicos e de recadastra
mento junto ao Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS e anulação de atos emanados do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra 
instituições que gozavam de isenção da contribuição 
social, pela não,apresentação do pedido de renova-

. ção do certifiCadO em \empo hábil, tendo 

Parecer conjunto; proferiéJó em Plenário, em 
substituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Assuntos Econõmicos e Assuntos So
ciais, Relator: Senador Lúcio Alcântara, favorável ao 
Projeto com a emenda de redação que apresenta. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Eco
nómicos e de Assuntos Sociais, sobre as emendá!. 
de Plenário) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 11 h32min.) 

Ata da 911 Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 18 de dezembro de 1996 

3ª Sessão Legialativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.Júlio Campos, Romeu Tuma e José Alves. 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHÀM..SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Canos Magalhães -
Artur da Távola- Benedita da Silva - Beni Varas -
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Canos Patroci-

- nio - Canos Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lo
bão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília Fer
nandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira - Francisco Escórcio - Freitas Neto - Geraldo· 

Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan 
Borges - Guilherme Palmeira - Henrique Loyola -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Rezende 
- Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino -José Alves
José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Amuda - José Samey - José Serra - Júlio 
Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - L~vy 
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Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio 
Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda- Nabor Jú
nior- Ney Suassuna- Odacir Soares - Onofre Qui
nan - Osmar Dias- Pedro Simon - Ramez Tebet
Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romero Jucâ - Romeu 
Tuma - Sandra Guidi - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado - Silva Júnior- T eotônio Vilela Filho - Vil
san Kleinübing- Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 76 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Er
nandes Amorim procederá à leitura do Expediente. 

É fido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES DO SENADO FEDERAL 

PARECER N• 690, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 
267, de 1996, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, o nome do Almirante-de
Esquadra Domingos Alfredo Silva. 

A Comissão de Constituição Justiça e Cidadania 
em votação secreta realizada em 18-12-96 apreciando 
o relatório apresentado pelo Sr. Senador Lúcio Alcãn
tara (em anexo ao parecer), sobre a Mensagem n" 267 
de 1996, do Senhor Presidente da Répública, opina 
pela aprovação da escolha do Senhor Almirante-de
Esquadra Domingos Alfredo Silva para exercer o carr
go de Ministro do Superior Tribunal Militar. · 

Sala das Comissões, 18-12-96 - Íris Rezende 
Presidente - Lúcio Alcântara, Relator - José 

Bianco - Roberto Freire - José Eduardo Outra -
Henrique Loyola - Bernardo Cabral - Regina As
sumpção - Roberto Requião - Ney Suassuna -
Guilherme Palmeira - Élcio Álvares -Jefferson 
Péres - Fernando Bezerra - Carlos Patrocínio -
Silva Júnior- Sandra Guidi. 

Relator. Senador Lúcio Alcântara 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, dentro da competência que lhe é atribuída pelo 
art. 101, inciso 11, n• 9, do Regimento Interno do Se
nado Federal, recebe, para opinar, mensagem do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, da 

qual consta indicação do nome do Almirante-de-Es
quadra Domingos Alfredo Silva, natural do Estado 
do Rio de Janeiro, para exercer o cargo de Ministro 
do Superior Tribunal Militar, em vaga reservada a 
Oficial-General da Marinha, da ativa e do posto mais 
elevado da carreira, e decorrente da aposentadoria 
compulsória do Ministro Luiz Leal Ferreira, em 14 de 
dezembro do ano em curso. 

De acordo com o art. 52, inciso III, alínea a, da 
Magna Carta combinado com o art. 123, caput, com
pete, privativamente, ao Senado Fedeml aprovar, pre
viamente, por voto secreto, após argüição pública, a 
escolha de Ministro do Superior Tnbunal Militar. 

O nome do Almirante-de-Esquadra Domin
gos Alfredo Silva, indicado para exercer o elevado 
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, honra 
a Instituição a que pertence, como se pode ver do 
curriculum vitae reproduzido, em síntese, a seguir. 

Carreira 
Aspirante 31 de março ·de 1951 
Guarda-Marinha 21 de março de 1956 
Segundo-Tenente 30 de dezembro de 1956 
Prime iro-Tenente 30 de janeiro de 1959 
Capitão-Tenente 12 de janeiro de 1961 
Capitão-de-Corveta 3 de junho de 1966 (merecimento) 
Capitão-de-Fragata 12 dejulhode 1971 (merecimento) 
Capitão-de-Mar-e-Guerra 31 de agosto de 1978 (me
recimento) 
Contra-Aimira nte 31 de março de 1985 
Vice-Aimirante 31 de março de 1989 
Ainirante-de-Esquad 31 de março de 1993 

Cursos Principais na Marinha 
1955 Escola Naval 
1959 Aperfeiçoamento de Comunicações 
1970 Básico da Escola de Guerra N_aval,n 
1972 Comando e Estado-Maior da Esco!a'de 

Guerra Naval 
1976 Comando e Estado-Maior das Forças 

Armadas da Escola Superior de Guerra 
1987 Attos Estudos de Política e Estratégia 

da Escola Superior de Guera 

Curso no Exterior 
197 4 Socorro e Salvamento, "lntemational 

SAR School' U.S. Coas! Guard, S.A. 
Curso Civil · 

1976 Engenharia Civil 

Comissões 
Caça·Submarino "Graúna• 
Contratorpedeiro 'Benavente' 
Cruzador 'T amanaaré" 
Navio Patrulha 'Piranha' 

(Enc. de Divisão) 
(Enc. de Divisão) 
(Enc. de Divisão) 
(Comandante) 
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Gabinete do Ministro da Marinha (Ajudante de Ordens) 
Grupamento de Lanchas der 
Desembarque (Encarregado) 
Diretoria de Hidrografia e 
Navegação 
Contratorpedeiro 'Paraná" 
Comando-em-chefe da 

(Assistente) 
(Chefe de Departamento) 

Esquadra 
Corveta "lpiranga" 

(Oficial do Estado-Maior) 
(Comandante) 

Centro de Adestramento "Almirante 
Marques de Leão' (Chefe de Departamento) 

Comando de Operaçõ~ Navais (Ofi:ial do Estado-Maior) 
Quartel de Marinheiros (Comandante) 
Centro de Instrução "Almirante Graça Aranha" (Vice-Diretor) 
Fragata-"Liberal' (Comandante) 
Adido das Forças Armadas no Japão e República da Co
réia (Adido) 
Estado-Maior da Armada 
Comando de Operações Navais 
Força de Contratorpedeiros 
Diretoria de Obras Civis da Marinha 
Escola Superior de Guerra 
Comando do 4" Distrito Naval 
Diretor-Geral do Material da Marinha 
Oiretoria-Geral de Navegação 

_ Comando de Operações Navais 
Estado-Maior da Armada -

(Subchefe) 
(Subchefe) 
(Comandante) 
(Oiretor) 

(Subcomandante) 
(Comandante) 
(Oiretor) 
(Oiretor) 
(Comandante) 
(Chefe).' 

Ante o exposto, em face da natureza da maté
ria em apreciação, é o que se tem a relatar no pre
sente processo. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1996. -
Presidente lris Rezende, Relator Lúcio Alcântara. 

PARECER N" 691, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi· 
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n" 40, de 1996 (n" 3.653193, na 
Casa de origem), que •acrescenta pará
grafo ao art. 2" da Lei n2 5.553, de 6 de 
dezembro de 1968, que dispõe sobre a 
apresentação e uso de documentos de 
identificação pessoal."' 

Relator: Senador Roberto Requião 

I - Relatório 

Encontra-se sob exame da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da Câmara 
n" 40, de 1996 (n" 3.653, de 1993, na Casa de origem), 

- que 'acrescenta parágrafo ao art. Z' da Lei n" 5.553, de 
6 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a apresenta
ção e uso de documentos de identificação j)essoal". 

A proposição de iniciativa da Câmara dos De
putados, visa a resguardar o cidadão no que tange a 

excessos quanto ao processo de identificação de 
pessoas, utilizado, por medida de segurança, errrõr-
gãos públicos ou privados. · f H 

11- Voto do Relator 

Examinada a matéria conclui-se que a proposi
ção sob exame tem o mérito de promover a atuaHzação 
da legislação infmconstitucional referente à apresenta
ção e uso de documentos de identificação pessoal, dis
cipflnados pela Lei n" 5.553, de 6 de dezembro de 1968. 

Não se pode admitir que documentos de uso pes
soal sejam arbitrariamente retic!Qs mesmo depois de 
conferidos e examinados por quem de direito. Assim, 
feita a identificação deve o documento retomar imediata
mente ao seu detentor. E é para que se evitem recorren
tes abusos que este projeto proíbe, terminantemente, a 
retenção indevida de documentos de identidade. 

Registre-se por último, que os fatos e argu
mentos expandidos corroboram a hipótese de que a 
modificação sob exame deve prosperar, o que nos 
leva a opinar favoravelmente à aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara ·n• 40 de 1996, na forma em que 
foi encaminhado a esta Casa 

Sala da Comissão, 1 o de dezembro de 1996. -
lris Rezende Presidente - Roberto _Requião Rela
tor - Lúcio Alcântara - Pedro Simon - Jefferson 
Peres - Ney Suassuna - Bernardo Cabral - Sér
gio Machado- Fernando Bezerra- Edison Lobão 
-José Eduardo Outra - Ramez Tebet. 

PARECER N2692, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Sena
do n" 101, de 1996 - Complementar, que 
• Autoriza o Poder Executivo a criar a Região 
Administrativa Metropolitana do DistritO Fe
deral e Entorno, e a instituir o Fundo Com
plementar de Desenvolvimento do Disbito 
Federal e Entorno e dá outras pr'ovidências". 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

o projeto de lei sub examine, de autoria dos 
nobres Senadores i ris Rezllnde e José .Roberto _Ar
ruda, pretende autorizar o POder Exeeu!ivo a criar a 
Região Administrativa Metropolitana do Distrito Fe
deral e Entorno, e a instituir o Fundo Complementar 
de Desenvolvimento do Distrito Federal, conforme 
faculdade inserida no art. 43 da Carta Magna. 

Em sua justificação os ilustres parlamentares 
alegam que 'a necessidade de preservação do Pla
no Piloto como Capital da República e a sua condi-
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ção de Patrimônio Cultural da Humanidade impedem o 
desenvolvimento de atividades econômicas que lhe pos
sam garantir auto-susten!ação econômico-financeira". 

Enfatizam, ainda, que "os grandes fluxos migra
tórtos que passaram a ser atraídos desde o início da 
construção da nova Capital não foram absorvidos por 
Brasma. A conseqüência imediata é o transbordamen
to populacional para fora dos limites do quadrtlátero do 
Distrito Federal, que leva, por sua vez, ao crescimento 
urbano desordenado, ao surgimento de cidades-dormi
tórtos e ao recrudescimento dos problemas sociais". 

Finalizam aduzindo que, "com o Fundo Comple
mentar de Desenvolvimento do Distrito Federal e En
tomo, pretende-se viabilizar a implementação de políti
cas voltadas para atlvidades econômicas produtivas, 
que gerem emprego e renda na região. Incentivadas 
suas • tocações económicas próprtas, implementados 
seus distritos industriais, os municípios do Entorno 
passarão a dispor de instrumentos capazes de enfren
tar os explosivos problemas que neles se acumulam". 

11 -Voto do Relator 

O presente projeto não merece qualquer repa
ro quanto a sua constitucionalidade e regimentalida
de. Por estar em consonância com o sistema jurídico 
brasileiro, é também jurídico. 

É importante destacar que não há qualquer 
ofensa ao prtncípio contido no § 32 do art. 25 da Car
ta Magna, in verbis .. 

"Parágrafo 32 Os Estados poderão, 
mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e mi
crorregiões, constituídas por agrupamentos 
de Municípios limítrofes, para integrar a or
ganização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum.' 

A menção do constituinte a "Estados" não obs
ta, data maxima venia, sua extensão ao Distrtto Fe
deral por analogia. Não é razoável prender-se tão
somente ao processo filológico ou gramatical, olvi
dando, dessarte, o elemento teleológico ou a ratio 
legis, bem como os processos lógico e sistemático 
de interpretação, sem cujos adminículos não se 
pode chegar a uma exegese perfeita de qualquer 
texto legal. Embora a letra da lei não possa ser des
prezada, o apego exclusivo às suas palavras consti
tui não raro fonte de erros. Assim sendo, na interpre-

- tação de qualquer dispositivo legal, há que se aten
tar para as suas palavras, mas sem fetichismo, an
tes com cautela e justo receio de sacrtficar as reali
dades morais, económicas e sociais, que constituem 
o fundo material e o conteúdo efetivo da vida 

Para tirar da fórmula vertia! ·tudo que na mes
ma se contém, implícita e explicitamente, indispen
sável é recorrer aos recursos da hermenêutica, entre 
os quais awltam os motivos determinantes da edi
ção do texto legal e o seu escopo ou finalic; .~e. 

Essa é a razão por que se popularizou o velho a.o
rismo de Celso, que nos legou o direito romano: &4tE. fe. 
ges non est verba earom tenere, sed vim ac postestatem. 

Não obstante, ditas estas palavras, entendejnos 
que seja necessário adequar o presente projeto ao artiQc 
constitucional acima mencionado, vez que é nele que 
está inserida a faculdade de crtação de regiões metropo
litanas. Assim sendo, basta que se proceda a uma sim
ples emenda de redação no artigo 12 do presente projete 
e estar-se-á reparando, a nosso ver, esta omissão. 

Relativamente ao mérito, entendemos : se1 
oportuno cuidar-se da região que circunda a Capital 
Federal, pois assim fazendo estará o legislador cui
dando da própria Capital Federal. Com efeito. nin
guém desconhece que as grandes cidades atraem 
correntes migratórtas compostas de brasileiros ex
cluídos em suas regiões de ortgem. Grande exemplc 
deste fenômeno é a cidade de São Paulo, hoje com
posta de mão-de-obra na construção civil de nordesti
nos em sua quase totalidade. Entretanto, a capital pau
lista possui o maior complexo industrtal da América la
tina e pode absorver sem traumas essa grande corren
te migratórta. O me5mo não ocorre com Brasma, cida
de projetada para ser tão-somente a sede administrati· 
va do País e, na concepção do saudoso ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek, o centro de integração do País 
por sua própria posição geográfica. 

O que ninguém poderia prever, entretanto, é 
que a Capital projetada para ter 500 mil habitantes 
no ano 2000 já possuir quase 2 milhões, quatro anos 
antes. Neste cenário, o Entorno do Distrito Federal, 
com uma população flutuante de 1 milhão de habi
tantes, merece especial atenção, mesmo porque 
Brasília não poderá suportar tamanho peso social. 

Ante o exposto, opinamos pela constitucionalida· 
de e juridicidade do projeto, redigido com boa técnica 
legislativa e em termos regimentais. No mérito, pelo 
seu acolhimento, na forma das emendas a seguir indi· 
cadas, conclarnando os ilustres pares à sua aprova
ção, tendo em vista a amplitude que o mesmo enseja. 

EMENDA DE AEDAÇÃO N2 1 - CCJ 

Artigo 1• 

Onde se lê, 
'conforme previsto no art. 43 da Constitui

ção .. .' 
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Leia-se, 
'conforme previsto nos arts. 25 e 43 da Consti-

tuição .. .' · 

EMENDA N• 2- CCJ 

Acrescente-se o seguinte parágrafo umco ao 
Art. 62 do Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1996: 

'Art. 6• ................................................ . 
Parágrafo único. O agenciamento fi

nanceiro e a aplicação dos recursos do Fun
do a que se refere o caput deste artigo fica
rão a cargo dos bancos oficiais.' 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1996. 
- Íris Rezende, Presidente; Lúcio Alcântara, Rela
tor, Sérgio Machado - Ney Suassuna, Ramez Te
bet - Jefferson Peres - Romeu Tuma - Josaphat 
Marinho -Antônio Carlos Valaclares- Bernardo 
Cabral- Fernando Bezerra -José Eduardo Outra. 

EMENDA N2 3 - CCJ 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1996-
Complementar 

Inclua-se no§ 12 do art. 1• do projeto o Municí
pio de Buritis, no Estado de Minas Gerais. 

Justificação 

Pretende-se com a presente emenda incluir na 
Região Administrativa Metropolitana do Distrito Fe
deral e Entorno também o Município de Buritis, Mi
nas Gerais, situado ao norte do Município de Unaí, 
incluído pelos autores do Projeto. 

Buritis padece dos mesmos males que afli
gem os municípios do entorno. Situa-se a menos 
de duzentos quilómetros de Brasília e tem grande 
dependência económica, cultural e social com a 
Capital Federal, nãõ se justificando sua exclusão 
da lista das localidades que serão beneficiadas 
com a oportuna criação dessa Região Metropoli
tana. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, 1 O de dezembro de 1996. 

PARECER N• 693, DE 1996 

Da Comissão de Constituição e Jus
tiça sobre o Ofício SF 1.515/95, do Presi
dente do Senado Federal, com relaç.ão 
ao Projeto de Lei do Senado n2 61, de 
1985, que "acrescenta dispositivo à Lei 
n• 5.01 O, de 30 de maio de 1966, que or
ganiza a Justiça Federal de Primeira Ins
tância~~~ 

Relator: Senador Josaphat Marinho 

I - Relatório 

i. Nos termos do inciso V do arl101 do Regi
mento Interno, submete o Presidente do Senado Fede
ral, Senador José Samey, consulta a ésta Comissãp 
quanto à orientação a ser adotada em questões seme
lhantes. Diz o Ofício SF/1.51 5, de encaminhamento: 

•o Projeto de Lei do Senado n• 61, de 
1985, de autoria do Senador Nelson Carnei
ro, aprovado nesta Casa foi encaminhado à 
revisão da Câmara dos Deputados. , 

Aquela Casa do Congresso Nacionàl, 
apreciando-o na qualidade de Câmara reviso
ra, concluiu por sua devolução ao Senado em 
termos de substitutivo integral que, encami
nhado a essa douta Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, mereceu pareoer pela 
prejudicialidade, pelas razões nele el<pOSiaS. 

Prejudicado o substitutivo da Câmara 
dos Deputados deverá, de acordo com cs 
procedimentos adotados pelo Congresso 
Nacional, ser encaminhado à sanção do 
Presidente da República o texto anterior
mente aprovado pelo Senado. 

Acresce a circunstância de que o subs
titutivo da Câmara simplesmente suprimiu 
um artigo do Projeto de Lei do Senado, per
manecendo inalteradas, e sem quaisquer 
acréscimos, as demais disposições dele 
constantes. 

Resulta daí que, seguindo as razões 
expostas no parecer da Comissão presidida 
por V. Ex", também o Projeto de Lei do Se
nado estaria prejudicado e, embora aprecia
do em decisão final ·pelas duas Casas do 
Congresso Nacional, não haverá nenhum 
texto a ser encaminhado à sanção. • 

Discussão 

1. Submeteu-se à deliberação da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania o Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 
Federal n• 8.041-B, de 1986, que "acrescenta e mo
difica dispositivos da Lei n• 5.010, de 30 de maio de 
1966, que organiza a Justiça Federal de primeira 
instância e dá outras providências'. 

2. Na versão originária, o projeto, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, acrescentava parágrafo 
único ao art. 65 da supramencionada lei, criando, na 
Justiça Federal, vara encarregada da corregedoria 
dos presídios e da polícia judiciária, com vistas a 
coibir o abuso de autoridade com desvio de poder, 
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quando do exercício irregular das atribuições a ela 
cometidas. 

3. O Senador AHredo Campos ofereceu substitu
tivo à proposição, afinal aprovado por esta Comissão 
de Constituição e Justiça e remetido à revisão da Câ
mara Federal, nos termos do imperativo constitucional. 

4. Novo substitutivo foi oferecido na Câmara 
dos Deputados (fls. 24) - que, em síntese apenas 
retira o acréscimo ao art. 1 O da Lei n• 5.010/66, 
mantendo o substitutivo do Senado, em todos os de
mais termos. Encaminhado à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, mereceu parecer pela 
prejudicialidade, pelas razões nele expostas. 

5. No caso, considerado prejudicado o substitu
tivo da Câmara dos Deputados, a regra de encami
nhamento à sanção do texto anteriormente aprovado 
seria inócua, visto que ressalvada a supressão de 
um dos artigos do Projeto de Lei do Senado (art. 
1 0), permaneceram inalteradas, e sem quaisquer 
acréscimos, as demais disposições dele constantes. 

6. Dessa forma, e pelo seu conteúdo, por ser 
idêntico ao do substitutivo considerado prejudicado, 
também o Projeto de Lei do Senado estaria prejudi
cado e, embora apreciado em decisão final pelas 
duas Casas do Congresso Nacional, não haveria ne
nhum texto a ser encaminhado à sanção. 

7- Diz o art. 334, a, § 42 , do Regimento Inter
no do Senado Federal: 

• Art. 334. O Presidente, de ofício ou mediante 
consulta de qualquer Senador, declarará prejudicada 
matéria dependente de deliberação do Senado: 

a) por haver perdido a oportunidade; 

§ 12 •·••••··•··•·•····•··•·•··•··••·••··••··•···•·•·•·•••· 
§ 2" ·················································-·· 
§ 3• ··································-·················· 
§ 4° A proposição prejudicada será 

definitivamente arquivada. 

8 - Observe-se que decorridos 1 O anos da pro
positura do projeto em análise, e com o advento da 
Constituição de 1988, ·incumbe ao Ministério Público 
Federal o exercício do controle externo da atividade 
policial, missão esta regulada pela Lei Complemen
tar n• 75/93. A adição do inciso X ao art. 13 da Lei n° 
5.010/66, para incluir, entre as competências dos juí
zes federais, 'proceder à correição permanente da 
Polícia Judiciária Federal", perde, portanto, a sua 

" oportunidade. Logo, o mais adequado, em função do 
quadro jurídico atual, é arquivar o substitutivo. 

9. Logo, regimentalmente, o procedimento a 
ser adotado seria o previsto no art. 334, a, § 4°, ar
quivando-se a proposição considerada prejudicada. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.

frís Rezende, Presidente - Josaphat Marinho, Relator 
- Francelino Pereira- Ramez Tebet- Sérgio Macha
do - Lúcia Alcãntara- Elcio Alvares- Ney S~u
na- José Eduardo Outra- Romeu Turna-~r
do Cabral-Jefferson Peres- Edison Lobão. 

PARECER N•694, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmarà n• 11, de 1993 (n" 3.053184, na 
Casa de origem), "que dispõe sobre a pu
blicação de nomes e fotograf'~&s de víti
mas de crimes contra os costumes", em 
reexame. 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

Trata-se do Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 
1993, "que dispõe sobre a publicação de nomes e foto
grafias de vítimas de crimes contra os costumes". 

O projeto recebeu emenda de Plenário que ai· 
terou a expressão 'publicação' por 'divulgação', in
serida na respectiva ementa. 

O parecer exarado por esta Comissão opinou, 
primeiramente, pela aprovação do projeto, e poste· 
riormente, da referida emenda. 

Volta a matéria a reexame no que se refere ao 
índice de indexação e ao valor da muHa indicados 
no § 2° do art. 3°, em termos de cem valores de tefe
rência. 

É o Relatório. 

li-Voto 

Vale ressaltar que o Maior Valor de Referência 
- MVR, e as demais unidades assemelhadas que 
eram atualizadas, direta ou indiretamente, por índice 
de preços, foram extintos pela Lei n• 8.177, de 12 de 
março de 1991, que estabelece regras para a desin-
dexação da economia. · ; 

Por oportuno, cumpre destacar neste projeto 
que as penalidades dos §§ 12 e 22 do art. 3° serão 
aplicadas no caso de infringência do disposto no ci
tado artigo. 

Isto posto, entendemos que o texto do projeto 
merece aperteiçoamento, de acordo com a seguinte 
emenda: 

EMENDA N° 2- CCJ 

Os §§ 1• e 2" do art. 32 do projeto são transfor
mados em parágrafo único, com a seguinte redação: 
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• Art. s• ............................................•.... 
Parágrafo único. No caso de infringên

cia do disposto neste artigo, será aplicada: 
I - aos meios de comunicação conce

didos pela União, a pena de suspensão da 
atividade pelo prazo de trinta dias, triplicado 
em caso de reincidência; 

11 - aos veículos de comunicação im
pressos, multa no valor mínimo de 
R$1.000,00 (hum mil reais) e no máximo de 
R$1 0.000,00 (dez mil reais), triplicada no 
caso de reincidência". 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1996. 
- Íris Rezende, Presidente - José Fogaça, Relator 
- José Eduardo Outra - Jefferson Peres - Ney 
Suassuna -Sérgio Machado- Fernando Bezerra 
- Bernardo Cabral - Lúcio Alcântara - Pedro Si· 
mon - Edison Lobão. 

PARECER N• 695, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre a Consulta nO 1, de 
1996, da Presidência do Senado Federal. 

Relator. Senador Josaphat Marinho 
1. O Presidente do Senado Federal pede o parecer 

desta Comissão sobre a consulta formulada pelo Sena
dor Epitácio Cafeteira, na qualidade de Líder do PPB. 

2. Alega o consulente que recebeu solicitação 
do Senador Leomar Quintanilha para substituí-lo na 
Comissão de Educação, e informa que a bancada 
do PPB foi "acrescida de mais um membro, Senador 
Totó Cavalcanti'. 

Observa que, "em 1996, ainda não houve, por par
te dos Líderes, fixação da representação numérica dos 
partidos e dos blocos parlamentares nas Comissões 
Permanentes" e invoca o art. 79 do Regimento Interno. 

Diante disso, e "em razão da nova proporcio· 
nalidade partidária, ainda não estabelecida', indaga 
'como o PPB, atualmente com 6 (seis) senadores, fi· 
cará representado em cada Comissão Permanente 
da Casa, e qual a distribuição numérica atual dessas 
Comissões Permanentes?' 

3. Com a consulta, a Presidência do Senado en
caminhou à Comissão "o quadro comparalivo "Banca
da e Representação dos Partidos nas Comissões Per
manentes" bem como de sua composição nominal na 

-presente data', ou seja, do ofício- 7 de abril de 1996. 

Voto 

O art. 79 do Regimento Interno, referido pelo. 
Consulente, estabelece que 'no início de cada legis-

!atura, os líderes, uma vez indicados, reunir-se-ão 
para fixar a representação numérica dos partidos e 
dos blocos parlamentares nas comissões permanen
tes'. E assegura ele que, 'em 1996, ainda não hou
ve, por parte dos Líderes, fixação da representação 
numérica dos partidos e dos blocos parlamentares 
nas Comissões Permanentes". 

A Presidência do Senado, porém, em 28 de feve
reiro de 1996, oficiou aos Lideres dos Partidos, inclusi
ve ao nobre Consulente, encaminhando-lhes, "a título 
de subsídio, quadro comparalivo da proporcionalidade 
partidária das Sessões Legislativas Ordinárias da 50" 
Legislatura - 1995 e 1996 - com vistas ao disposto no 
art. 81, § 2", do Regimento Interno- contorme provam 
as cópias junto, fornecidas pela Secretaria da Mesa. 

A par disso, os documentos anexados pela 
Presidência do Senado comprovam a composição 
das Comissões Permanentes, inclusive com repre
sentantes do PPB - o que necessariamente há de 
ter resultado de indicação dos Lideres, consoante. o 
exige o art. 78 do Regimento Interno. Se assim não 
fosse, as Comiss5es estariam sendo questionadas 
no seu funcionamento, o que não ocorre. 

Se, porventura, os Lideres não cumpriram o 
disposto no art. 79 do Regimento Interno, como as
severa o ilustre Consulente, certo é que fizeram, 
sem faltar o PPB, as indicações dos representantes 
de seus Partidos, e as substituições cabíveis, segun
do se apura dos ofícios dirigidos à Mesa, e anexos a 
este parecer, mediante cópias requisitadas. 

Cumpre assinalar, ainda, que se houve a11erafijp 
numérica nas bancadas, daí não decorre, automát
icamente, modificação na composição das Comissões. 
O § 1° do art. 81 do Regimento Interno é expresso no 
prescrever que "a substituição de membro da comis
são ~ue se desligar do partido ao qual pertence o lugar 
na comissão, não alterará, até o encerramento da ses
são legislativa respectiva, a proporcionalidade anterior
mente estabelecida". Pode não ser esse o critério mais 
justo;Pa.ra consagração da proporcionalidade. Mas é o 
que está estipulado no Regimento Interno. 

E tudo indica que a situação prevista no § 1° 
do art. 81 é a que ocorreu com o PPB, a considerar
se a referência da consulta ao pedido do Senador 
Leomar Quintanilha 'no sentido de sua substituição 
na Comissão de Educação", e o efetivo afastamento 
dele dessa e de outras comissões, como revelam as 
relações de composição desses órgãos, juntadas ao 
ofício do Presidente do Senado. 

Nestas condições, na forma do Regimento ln
temo, não há o que alterar no momento. De lege te
renda, depende do que vier a ser estabelecido. 
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A resposta à consulta, pois, é que a repre
sentação do PPB em cada comissão permanente e a 
distribuição numérica desses órgãos são as que cons
tam dos documentos que instruem o ofício do Presi
dente do Senado e integrantes do presente processo. 

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1996.
Íris Rezende, Presidente - Josaphat Marinho, Re
lator - Ramez Tebet - Fernando Bezerra - Lúcio 
Alcântara -José Eduardo Outra - Ney Suassuna 
-Sérgio Machado - Romeu Tuma- Bernardo Ca
bral -Antônio C. Valadares- Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei do Senado que 
serão lidos pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Se
nador Emendes Amorim. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 272, DE 1996 

Dispõe sobre a proibição de venda 
de armas de fogo e de armas brancas, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica proibida a venda de arma de fogo e 

· de anna branca em todo o território nacional, ressalva
das as aquisições amparadas por legislação especial. 

Art. 22 As armas e munições em circulação 
em todo território nacional, alcançadas por esta Lei, 
devem ser entregues, mediante recibo, à Secretaria 
de Segurança Pública de cada estado, dentro do 
prazo de sessenta dias a contar da data da regula
mentação desta lei. 

Art. s• As armas de uso proibido devolvidas na 
forma do artigo anterior, ou apreendidas, serão per
didas em favor da União. 

Parágrafo único. Cabe ao Ministério do Exérci
to determinar, mediante rígido controle, a destinação 
dessas armas, que poderão ser destruídas ou utili
zadas no conbate à criminalidade. 

Art. 4• lncJmbe ao Ministério do Exército o ca
dastramento das armas de fogo produzidas, importa
das, e vendidas no País. 

Art. 5" A venda de armas de uso permitido, nas 
categorias de caça e esporte, dependerá de autoriza

-ção de porte, a ser analisada mediante apresentação, 
por parte do comprador, dos seguintes documentos: 

I - cédula de identidade; 
11- CPF; 
III - atestado de bons antecedentes; 

IV - certificado de habilitação técnica e psicoló
gica para o uso da arma pretendida; 

V- justificação do objetivo da aquisição da arma. 

Art: 62 Cabe ao Ministério da JustiÇa, por inter
médio de seu órgão competente ou mediante convê
nio com as Secretarias de Segurança Pública dos 
Estados, Territórios ou Distrito Federal: 

I - atestar a habilitação técnica, teórica e práti
ca para o uso de arma permitida; 

11 - atestar a aprovação em exame psicológico 
orientado para o uso de arma permitida; 

III - fixar a natureza e a quantidade de armas 
de propriedade particular; 

IV - autorizar a aquisição e a posse de arma e 
munição; 

V - fiscalizar e controlar a venda de arma e 
munição, controlando o registro do vendedor e com
prador, tipo de arma ou munição !idquirida; 

VI - controlar as transferênci<~.s de propriedade, 
extravio ou qualquer mudança de dados cadastrais 
do proprietário de arma de caça e esporte; 

VIl - registrar as apreensões de armas de fogo, 
provenientes de procedimentos policiais ou judiciais; 

VIII - controlar as auÍorizações especiais de 
porte de arma concedidas. 

Art. -,. É crime fabricar, importar, exportar, ter 
em depósito ou vender arma ou munição, sem per-
missão da autoridade. .,., 

Pena - detenção de um a cinco anos, e m~rik. 
Art. a• É crime ter arma de uso não permitido, 

fora de casa ou em dependência desta 

Pena - detenção de um a dois anos. 

Art. 92 O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de trinta dias a contar da sua publicação. 

Art. 1 O. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art.11. Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente os arts. 18 e 19 do Decreto-Lei n• 
3.688, de 3 de Out\Jbro de 1941. 

Justificação 

Para acabar com a violência, temos que desar
mar o País, tirar de circulação todas· as armas dos 
bandidos e cidadãos comuns. 

Os brasileiros têm se armado para conseguir 
segurança, mas acabam piorando a situação. O ci
dadão que possui uma arma para defender sua fa
mília, na verdade, está aumentando ainda mais o 
risco de sua vida. 
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As pessoas comuns não estão acostumadas 
ao uso de armas de fogo, ao contrário dos bandidos, 
cada vez mais audaciosos. A pessoa despreparada 
que anda armada é assaltada do mesmo je~o. per
dendo o dinheiro, documentos e a própria arma, o 
que acaba aumentando o arsenal dos bandidos; 
quando não perde a vida. 

É preciso mudar a lei, proibir a venda de arrr.::>.s 
de fogo e armas brancas, não devendo haver o por
te legal de armas para pessoas comuns, respeitadas 
apenas as hipóteses especiais. 

Para não sermos acusados de omissos, con
clamamos os ilustres Pares para a aprovação des
te projeto; que visa, em última análise, evitar que 
continuemos a construir grades em nossas casas, 
a colocar trancas em nossos carros, e a ver morrer 
nossos jovens, nossos amigos, nossos filhos. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. 
- Senador Ney Suassuna. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 3.688, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (*) 

Lei das Contravenções Penais. 

Art. 18. Fabricar, importar, exportar, ter em de
pós~o ou vender, sem permissão da autoridade, 
arma ou munição: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, ou mutta, ou ambas cumulativamente, se 
o fato não const~ui crime contra a ordem política ou 
social. 

• Vide o disposto no art. 2" da Lei n• 7 209. de 11 de julho 
de 1984, sobre a pena de multa. 

• Vide art. 334 do Código Penal (contrabando ou descami-
nho). 

Porte de anna 
Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou 

de dependência desta, sem licença da autoridade: 
Pena- prisão simples, de 15 (quinze) dias a 6 

(seis) meses, ou multa, ou ambas cumulativamente. 

• Registro e autorização federal para porte de arma de 
!090: Decreto n• 92.795. de18 de junho de 1986. 

• VIda o disposto no art ~ da Lei n° 7 .209, de 11 de julho 
Cle 1984, sobre a pena de multa. 

§ 12 A pena é aumentada de um terço até me
tade, se o agente já foi condenado, em sentença ir
recorrível, por violência contra pessoa. 

§ 22 Incorre na pena de prisão simples, de 15 
(quinze) dias a 3 (três) meses, ou mutta, quem, pos
suindo arma ou munição: 

a) deixa de fazer comunicação ou entrega à 
autoridade, quando a lei o determina; 

b) perm~e que alienado, menor de 18 (dez?llo) 
anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a 
tenha consigo; 

c) om~e as cautelas necessárias para impedir 
que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 
(dezo~o) anos ou pessoa inexperiente em manejá~a 

• Vide o disposto no art. 2" da Lei n• 7 209, de 11 de julho 
de 1984. sobre a pena de mulla. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania- Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 273, DE 1996 

Institui o estudo dos direitos huma
nos na formação policial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O estudo dos dire~os humanos deverá 

receber especial realce nos cursos de formação de 
policiais civis, mil~ares, federais, rodoviários e ferro-
viários federais. · 

§ 1• A área ou disciplina a que se refere esta 
lei poderá ser oferecida diretamente pelas acade
mias de polícia ou mediante convênio com inst~uiçõ
es de educação superior. 

§ 2• Na organização do conteúdo a ser minis
trado poderá ser construído um conjunto de temas 
que tratem dos direitos humanos através de uma 
disciplina especilica ou através do aprofundamento 
de disciplinas similares, já existentes nos cursos ~as 
áreas das ciências humanas e sociais. 

§ 3" Na organização e no desenvolvimento do 
conteúdo a ser ministrado deverá se contar com a 
participação de entidades que tratam especificamen
te da defesa dos direitos humanos. 

Art. 22 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) 
dias após a sua publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei tem por finalidade 
promover um aperfeiçoamento na formação dos poli
ciais brasileiros, contribuindo assim para o aumento 
de seu profissionalismo e, conseqüentemente, para o 
seu melhor relacionamento com os demais cidadãos. 

As diversas formas de violência vêm apresen
tando índices assustadores no País. A cada dia so
mos surpreendidos por fatos estarrecedores. Nos 
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jornais pululam as manchetes que relatam assassi
natos, seqüestros, assattos e práticas de discrimina
ção, entre tantos outros crimes. Por isso, não é de 
se estranhar que diversas pesquisas de opinião 
apontem a insegurança pública como um dos maio
res problemas enfrentados pela população. As cau
sas da crescente violência são complexas, mas resi
dem, principalmente, em nossas acentuadas desi
gualdades sociais e na dissolução de certas regras 
de convivência humana provocadas por rápidas 
transformações sociais e cutturais. 

Infelizmente, não fattam situações em que o 
comportamento equivocado de determinados poli
ciais foi !ater de desencadeamento de ates de vio
lência ou de aumento da tensão social. Diversas 
ocasiões têm demonstrado a incapacidade de inú
meros policiais de manter um relacionamento huma
no equilibrado, particularmente no contato com pes
soas das camadas mais pobres da população. A ig
noráncia e o desrespeito de princípios básicos da 
Constituição Federal e da legislação brasileira, refe
rentes aos direitos humanos, transparecem no trata
mento absurdo que mu~as vezes é dispensado às 
pessoas pelas forças policiais. 

Essa sruação revela as deficiências existentes 
na formação dos policiais brasileiros, embora, certa
mente, reflita também outros problemas ligados à defi
nição de nossas políticas.de segurança pública A pro
posta ora apresentada· procura contribuir para a rever
são desse quadro, ao determinar que se dê realce, na 
formação policial, ao estudo dos direitos humanos. 

Ainda que esse estudo já faça parte da for
mação de algumas academias de polícia, julgamos 
proce.dente a criação. cje uma lei federal sobre a 
matéria, como forma.de universalizar a exigência e 
de reforçar, pelo amparo da lei, as iniciativas já 
e~istentes. 

Por outro lado, parece-nos relevante que o 
estudo dos direitos humanos pelos policiais envolva 
especialistas na matéria, alheios aos quadros poli
ciais. Por isso, a proposição em tela determina a 
participação de entidades de direitos humanos e de 
instituições de educação superior na formação dos 
policiais. Isso poderá ser feito mediante convênio e 
não acarretará qualquer aumentá de despesas para as 
academias de polícia, pois não faltarão instituições es
pecializadas de alito nível interessadas em participar 

- do aperfeiçoamento da formação dos policiais. 
Cabe informar os fundamentos constrlllcionais da 

presente iniciativa, referentes à organização policial. O 
art. 21 , inciso XIV, de nossa Carta Magna, determina a 
competência da União para organizar a Polícia Federal 

e as polícias rodoviária e ferroviária federais. Já o 
art. 22, inciso XXI, estabelece a CO"ll9tência privaliva 
da União para legislar sobre normas gerais de organiza
ção das polícias militares. Por fim, de acordo oom o art. 
24, compete concorrentemente à União, aos Estadds e 
ao Distrito Federal legislar sobre a organização da Polí
cia CMI. Também nesse caso, a COrlll9tência da União 
é limitada, de acordo com o§ 12, do mesmo artigo, ao 
estabelecimento de normas gerais, o que é respeitado 
pela proposição ora apresentada. 

Em vista de sua relevância social e do respeito 
que manifesta à Constüuição Federal e às leis do 
País, solicito o apoio ao presente Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Senadora Benedita da Silva. 

LEGISLAÇÃO CrfADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 21. Compete à União: 

XIV - organizar e manter a Polícia Federal, a 
polícia rodoviária e a ferroviária federais, bem como 
a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombei
ros militar do Distrito Federal e dos Territórios; 

Art. 22. Compete privativamente à União legis
lar sobre: 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, 
material bélico, garantias, convocação e mobilização 
das polícias militares e corpos de bombeiros militares; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

§ 1• No âmbito da legislação concorrente, a 
com~etência da União limitar-se-à a estabelecer nor
masgerais. 

(As Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Educação.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os pro
jetes serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes, devendo ter sua tramitação iniciada a 
partir de 17 de fevereiro de 1997. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Emandes 
Amorim. 

· É lido e. aprovado o seguinte: 



Dezembro 19% ANAIS DO SENADO FEDERAL 193 

REQUERIMENTO N2 1.260, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, 
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos do Parecer n• 690, de 1996, da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n• 267, de 1996, que submete à aprecia
ção do Senado o nome do Almirante-de-Esquadra 
Domingos Alfredo Silva para exercer o cargo de Mi
nistro do Superior Tribunal Militar, a fim de quê a maté
ria conste da Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Senador Lúcio Alcãntara. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprova
do o requerimento, a matéria a que se refere figurará . 
no Ordem do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Projeto 
de Lei da Cãmara n• 40, de 1996 (n" 3.653196, na 
Casa de origem) e o Projeto de lei do Senado n• 1 01, 
de 1996 - Complementar, cujos pareceres foram lidos 
anteriormente, ficarão sobre a Mesa, durante cinco 
dias úteis, a partir de 17 de fevereiro do próximo ano, a 
fim de receber emendas, nos termos do art 235, 11, 'd', 
do Regimento Interno, combinado oom o art. 4" da Re-

. solução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi

dência recebeu a Mensagem n• 292, de 1996 (n• 
1.326/96 na origem), de 17 do oorrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 
52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja auto
rizada a oontratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no va
lor de até quatrocentos e vinte milhões de dólares nor
te-americanos, de principal, entre o Estado de São 
Paulo e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, destinada a financiar, parcialmente, o Projeto Sul 
de Trens Metropolitanos de São Paulo. 

A matéria, anexada ao processado do Ofício 
S/97, de 1996, vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presi
dência reoebeu a Mensagem n• 293, de 1996 (n• 
1.328/96 na origem), de 17-do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 
52, inciso VIl, da Constituição Federal, solicita seja 
autorizada a contratação de operação de crédito in-

·temo, com garantia da República Federativa do Bra
sil, no valor de até cento e cinqüenta milhões de 
reais, de principal, entre a Companhia Docas do Rio 
de Janeiro - CDRJ e o Banoo Nacional de Desen
volvimento Económico e Soc:ial - BNDES, destinada 

a~ fl~ciam~nlo do projeu;de a~pli~ção e modenf 
ização do Porto de Sepetiba. . 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDÊNTE (Júlio Campos) -A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 307, de 1996 (n• 
1.342/96 na origem), de 18 do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 
52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja 
autorizada a contratação de operação de crédito ex
temo no valor equivalente a até quinhentos milhões 
de dólares norte-americanos, entre o Banco lntera
mericano de Desenvolvimento (BID) e a União, para 
o financiamento do Programa Nacional de Apoio à 
Administração Fiscal para os Estados Brasileiros 
(PNAFE), que se insere no Programa de Apoio à 
Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados.. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra. S. Ex2 dispõe de cinco minutos para 
o seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -5E. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) t
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de ler 
urna nota oficial, assinada pelo Presidente Nacional do 
PT e pelas suas Uderanças no Senado e na Câmara.l 

QUEBRA. OE SIGILO BANCÁRIO. 

PT exige afastamento de ministros e 
investigação imeã.ata · · 

A Executiva Nacional do Partido dos Trabalha
dores e suas Bancadas na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal manifesta aqui sua posição So
bre a quebra de sigilo bancário de oito Deputados 
Federais do Partido Progressista Brasileiro (PPB). 

.Entendemos que o provável envolvimento de au
xmares diretos do Presidente da República e de gra
duados funcionários do Banco do Brasil, nesse episó
dio, exige urna profunda reflexão sobre os métodos uti
lizados pelo Palácio do Planalto para a consecução de 
seus objetivos polftioos. Além da já tradicional oontra
partida de cargos e outras benasses por votos obtidos 
no Congresso Nacional, aplicam-se agora a intimida
ção e a espionagem oomo instrumentos de •convenci
mento• individual de parlamentares na busca de apoia
mentes às propostas do Governo. 

Este Governo não manifesta qualquer respeito 
à independência e à autonomia do Poder Legislati
vo, seja quando governa através da edição de infin-
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dáveis medidas provisórias, seja quando pretel\ae · · ··· · Dütra "(SE) ~ Lfder do PT no Senado - Humberto 
transformar o Congresso em mero espaço de homo- Costa (PE) - üder em exercício do PT na Câmara 
logação das vontades e caprichos do primeiro man- dos Deputados. 
datário do País. É sintomático que essas pressões Muito obrigado, Sr. Presidente. 
se exerçam no momento em que está em discussão o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ Conce-
a emenda constitucional que pretende ·garantir a do a palavra ao Senador Emandes Amorim. s1 Ex" 
possibilidade de reeleição para o Presidente Feman- dispõe de cinco minutos para 0 seu pronunciamento. 
do Henrique Cardoso, o que vem demonstrar não só 
0 seu projeto egocêntrico, como 0 forte componente O SR. ERNANDES AMORIM ( - RO. Pronun-
autoritário do Governo que representa. cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -

Tal fato, por si só, já exigiria uma condenação Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o relatório da 
enérgica por parte do Parlamento e de toda a socie- Comissão Especial destinada a verificar a situação 

dos garimpeiros de Serra Pelada estava concluído 
dade, não fosse o seu caráter reincidente. Há pouco na última quinta-feira, quando 0 Ministro da JUstiça 
mais de um ano, o Governo se viu envolvido em epi-
sódio semelhante, quando 0 então Chefe do Cerimo- veio ao plenário para prestar esclarecimentos sobre 
nial da Presidência, Júlio César Gomes dos Santos, a atuàção de forças federais naquele garimpo. 
teve várias de suas ligações telefônicas gravadas : Por isso, impõe-se cotejar os esclarecimentos 
clandestinamente, revelando a prática de tráfico de in- do Ministro com documentos examinados no Relatório. 
fluências. No entanto, até hoje, nem o ex-auxiliar do S. Ex" informou que as forças federais aluaram 
Presidente, nem os responsáveis pela quebra de seu em atendimento à requisição do Juiz de Curionópolis. 
sigilo telefónico, sofreram qualquer tipo de punição. ·Essa requisição foi para a execução de ordem de 
Apesar da festejada extinção do antigo Serviço Nacio- não impedirem trabalhos de pesquisa da Vale. Não se 
nal de Informações (SNI), parece ter sido montada no pedia a retirada dos garimpeiros daquela área. 
Palácio do Planalto uma rede de espionagem política. No relatório, sobre 0 assunto, há cópia de ofí-

Diante desses fatos, o Partido dos Trabalhado- cio do Chefe de Gabinete do Ministro do Exército, 
res exige a mais completa apuração dos fatos rela- General-de-Divisão Jaime José Juraszek. 

. cionados à quebra de sigilo bancário de parlamenta-
res, bom como a punição exemplar dos responsá- 0 ofício encaminha a informação dada ao Supre-
veis. Entendemos ainda que se toma impossível a mo Tribunal Federal erri um mandado de segurança que 
realização de uma investigação isenta, enquanto os fimitou a atuação do Exército na área _de Serra Pelada. 
principais acusados permanecerem no exercício pie- Diz que nos dias 21 e 22 de outubro, em Cara-
no de suas atividades no Governo, de onde podem jás, por determinação do Ministro da Justiça, tratou-
interferir no curso dos acontecimentos. Por isso, exi- se de planejar o emprego de forças federais em Ser-
gimos o imediato afastamento do Ministro da Coo r- ra Pelada para restabelecer a ordem e prender e de-
danação Política do Governo, Deputado Luiz Carlos sarmar elementos com ordem de prisão expedida. 
Santos, bem como do Secretário-Geral da Presidên- Estavam reunidos em Carajás o Ministro da 
cia da República, Ministro Eduardo Jorge Caldas, Justiça, o Chefe da Casa Militar da Presidência da 
até que todas as investigações estejam concluídas. República, o Juiz de Curionópolis, um superinten-

lndependente da ação inadiável que cabe ao dente da Polícia Federal e chefes militares. 
Governo, O PT prepara representação ao Procurador- ·Conforme os documentos anexos pelo Gene-
Geral da República para que promova ação penal oon- ral, no dia em que o Ministro determinou o planeja-
tra os Ministro Luiz Carlos Santos e Eduardo Jorge mento das prisões, o Juiz requisitou as forças fede-
Caldas por crime de responsabilidade, uma vez que rais para cumprir a decisão de não impedirem os Ira-
ambos se valeram do poder de suas posições para in- balhos da Vale do Rio Doce. Conforme informou o 
fringir direito indMdual dos parlamentares, no caso o próprio Ministro, no mesmo dia, 21 de outubro, o 
de sigilo bancário. Juiz decretou essas prisões preventivas dos líderes 

Por fim, reafirmamos o caráter casuística e do Movimento Popular de Oposição à Ocupação de 
-imoral que assume o atual debate sobre a reeleição, Serra Pelada: pela Vale do Rio Doce. 
fato suficientemente demonstrado por fatos como o No dia em que as prisões foram planejadas, foi 
que aqui condenamos. decretada e providenciada a cobertura legal para a 

Brasília, 18 de dezembro de 1996- José Di r- ação das forças federais que permitiram sua realiza-
ceu - Presidente Nacional do PT ·- José Eduardo ção, esvaziando o movimento popular. 
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, também 
há outra correção a fazer em relação às informações 
prestadas pelo Ministro. 

O Congresso Nacional, quando aprovou a Lei 
n• 7.599, de 1987, não outorgou poderes para o 
Executivo prorrogar a vigência da Lei n• 7.149, de 
1984, mas para prorrogar o prazo de autorização da 
garimpagem em Serra Pelada, que aquela lei permi
tiu, e não para prorrogar vigência de lei. 

A lei, além de autorizar a garimpagem, também 
retirou a área de Serra Pelada do Decreto de Lavra 
n• 74.509 e autorizou o pagamento dessa re!Hicação 
à Companhia Vale do Rio Doce, titular do Decreto. 

Com o fim da prorrogação do prazo da garim
pagem, a lei continuou válida nesses outros aspectos. 

No entanto, em 1992, um Coordenador:Jurídi
co do Ministério da Infra-Estrutura chamado Álfredo 

. Ruy Barbosa deu um parecer em que entendeu 
como o Ministro informou a esta Casa: que o Con
gresso outorgou poderes ao Executivo para prorro
gar a vigência da lei. Para chegar a essa conclusão, 
na interpretação histórica, o Coordenador Jurídico 
omitiu um parágrafo da Mensagem n• 180, de 1996, 
do Presidente Figueiredo, em que fica claro o des
membramento do diretto mineral em favor da União. 

Esse parecer foi aprovado pelo Presidente da 
Republica em 1992, por intermédio do Ministro João 
Santana, já denunciado na CPI da Mineração por ir
regÜÍaridades ainda não corrigidas no Garimpo Bom 
Futuro, em Ariquemes, Rondônia, minha cidade. 

Assim, quando o Executivo não prorrogou o 
prazo da garimpagem, entendeu-se que estava res
taurado o direito de lavra que a lei havia retirado. 

Um parecer, aprovado pelo Presidente da Re
pública, revogou a lei. 

Assim é mais simples: se a lei não interessa, 
se não convém, revoga-se a lei através de parecer. 

Imaginem o desprestígio desta Casa, nobre 
Presidente, que votou uma lei, a qual entrou em vi
gor e, um dia, ao bel- prazer do Presidente, Sua Ex
celência junta afguns papéis de uma assessoria sua 
e revoga a lei por iniciativa própria. 

Basta o Presidente aprovar. A aprovação do 
Presidente vale mais do que uma lei aprovada pelo 
Congresso, se o Congresso não souber se fazer res
peitar. 

A medida introduzida na Constttuição, para o 
Congresso preservar a sua competência legislativa. 
é sustãr com um decreto legislativo, ou seja, para se 
rever esse direito cabe à Casa aprovar um decreto 
legislativo que retome à normalidade os direitos, la-

. 'zendo valer a lei que a Presidência no passado não 
respeitou. Isto foi recomendado pela Comissão Es
pecial de Serra Pelada. 

Todavia, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senacpo
res, ao contrário do que tem sido informado pelo Go
verno, o Supremo nunca reconheceu o diretto da 
Vale do Rio Doce em Serra Pelada; entendeu que 
os garimpeiros não possuem direito líquido e certo 
sem se submeterem a limttações que não são de
sautorizados na lei. Entendeu, contudo, que a Lei n• 
7.159, de 1983, retirou da concessão da Vale a área 
de 100 hectares onde está Serra Pelada. 

Além disso, o Supremo já deixou claro que, se 
o Executivo quiser autorizar a exploração da jazida 
de ouro de Serra pelada - e isto está em seu poder 
discricionário-, tem de dar poder à Cooperativa de Ga
rimpeiros em obediência ao art. 17 4 da Constttuição. 

A conclusão a que cheguei é que se inventou 
aquele parecer, em 1992, para contornar a preferên
cia determinada pela Constituição. . 

Para encerrar,. resta ainda registrar que o res
ponsável por este parecer foi o Coordenador Jurídi
co Alfredo Ruy Barbosa. 

É interessante que, no dia, ainda falei para o 
Ministro a respeito desse Ruy.Sarbosa, que foi advo
gado da Vale do Rio Doce e, depois; passou a.ser 
assessor do Ministro SantAnna, para discutir interes
ses da Vale dentro do próprio Governo .. Hoje, esse 
advogado Alfredo· Ruy Barbosa se tomou Coordena
dor Jurídico do Ministro de· Minas e Energia. Ele, 
com um parecer, argumentou essas mesmas impos
sibilidades para afirmar que a lei era ilegal, inconsti
tucional e desfazer o que o Congresso havia feito •. 

Seu dizer não foi examinado em nenhum Tribu
nal, mas foi aproVado pelo Presidente da' República 
e tomou-se norma, lei para à administraÇãó. Hoje; o 
Dr. Alfredo Ruy Barbosa está como Consultor da 
União. Fala pelo .Presidente da República junto ao 
Supremo Tribunal Federal, defendendo ·os mesmos 
interesses da Vale· do Rio Doce: 

Sobre .isso, Sr. Presidente, ainda não recebe
mos nenhuma explicação do Ministro da.Justiça. 

Foi um pronunciamento· rápido por úTna ques
tão de tempo, mas peço que .ésse documento faça 
parte aqui do meu discurso. Toda essa documenta
ção acompanha os direitos que têm os garimpeiros 
de Serra Pelada, embora todo o discurso bonito que 
o Ministro fez aqui em plenário .. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU Dis
CURSO: 
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OFiCIO N' 2i.e<J JCJMEx 

arasma, 27 de novemoro de 1996 

S•nhor Advog~do..Geral 

Em atençao ao OQnbdo no Alliso n' 1.106/AGU/96, de 21 de 
novembro de 1996, recebtda no dra imediato, que trafa de sollcttaçao de 
subsidies para rnstn.ur as rnformaçOes do Excelentissrmo Senhor 
Prestdente da RepUblica nos autce; do Mandado de S~ no 
22.641-2116a rmpeD"ado pela COOPERATrYA DE MINERAÇÃO 005 
GARIMPEIROS DE SERRA PELADA - COOMIGASP, rncumbn.rme o 
Senhor Mmcstro do Exérctto, que se enconn ause6te de Brasília, por 
motivo de VIagem a Sef\IIÇO, de prestar os segUintes esclarectmentos 
quanto à atuaçao de tropas do Exército na regrao de Serra Pelada: 

À Sua ExcelênCia o senhor 
Dr. GERALDO MAGELA OA CRUZ QUINT ÃO 
Advogado-Geral da U01ao 
Palácio oo Planalto - Anexo fi/ 
Bras!lia-DF 

1)--2ta220.-do1ii? " _---._ 
em CarajáS, no Estado do Parâ, 9 . Mw ~ .klllirja~ 
Cl>efe da CU. Miltar o. --do ReplDioa, o Superinlenclenle 
da PoliCia Feden~l, o Chefe do Estado-Ma1or do Comando de OperaçOes 
i errestres, o Comand<mte da 23' Brigada de Infantaria de SeNa, O' JU:z 
00 CniiD dO CCmorca dO ClllonOpob-PA, . o Delegado da Pol;cia 
Federal em Marabá e aUXIliares dessa& autondades. 

2) Por dO ............ do -- ào JuAça. lnllou4o de 
~ o ~ do Polido F- ,. - o. SOrno -· 
ObfeivBndo res~ a ~ ,. regao e prender • deAI"n''!r 
eiemecno• já com ordem ao pnsao -.-. 

3) Ficou estabelecido q.~e a lropa dO Ex6rdto, com Lm 
efetlvo de cerca de 1.000 (mil) homens, reforçado por 40(quarenta) 
praças· da po!ic1a m111tar do estado do Pará, apotana a açao dos pobctals 
federaiS, ISOlando a área e controlando o acesso de veiclios e 
pessoas. 

4) A tropa do Elc.ército, por orientaçao do Ministro do 
E:x.érctto, nao realiZOU açoes de desarmamento e ptisOes, tarefa 
ex.clus1va da pol[cta mahtar do estado do Pará. 

5) Desse modo, na o procedem as alegaçOes contidas na 
;mil"!'t"34e~O, Sf~gundo as qua1S a reserva ganmpetra de SeiTa Pelada 
:ena s:do 1ova~da por forças do Exérctto e por policiaiS federats, tndo 
a.:ém, em s~a atuaçao, das funçOes consntuczonamente prevtstas. 

6) O Exército ãgiU nOS estntoS limites de- SUa competência 
:::onsiltuc~onat, nilo causando lesao de ordem pessoal ou patnmon1al a 
:1•..:em -::jUer que se,ta. 

Atenciosamente, 

<::.- l ~..L ,..L 
Gen OlvJAIMEJ'âsJlíRAszeK 

Chefe c! o Gabinete do Ministro do Edrcito 

Curionópoli!õ•••••MI8'"'"'P 

Se:lllor Mlalatro 

Tendo cm vina qiJC o c!c:scumprlmento 
cie ordcrti' Judicial. por mim proferida c confirmada pelo csrêalo Tribur.&l 
de Jusuç:1 do C.su.do, nos autu:) de ~,:~o possc:ssõri& ajuiuca pe1a CVRO. 
vc:n causando clima de tendo social. a.lt:m de canc:teriur c!e3respe1t0 
ncinto:so à orde:r. juridica. c u autorici&do= consmuida.s, nqr.üsto a V. Ex.a. 

·oMI&iiioO. · .,... .. ~~ciam'eoióa . .'lcpi~cmc 
dlcltriv" f!StAbeleeendo--sc anim a ordem c a paz social. 

,,.oi1_ 

Na oportUnidade ~itero a V :F!~· os 
meus protutol de apreço c considcraç1c. · 

~ido ...... -Comarca cie Curionópoli~ 

Em atendimento .i requisiçlo O. V. Exa. d"e:minci. ao 
~irct~r d~ Policia Federal. as providéncias Mca:ssãrias pus q1.1c au'e;urc c 
tmedwo cumpnmento da ordem judicia.!, proferida na a;.1a Posacasócic. 
ajuizada pela CiL Vale do Rio Doce. C.onfonne entcndhncntos mantidos 
r:om o Sanhor Minillro cio 'F.xérc:ito, contllri a Policia Federai c:om o, apoio 
operacionAl militar. 

Reiterando a V. Ex&. minhu.manifcstlç6u de tspec:ial 
apreço, IUbscrevo--me 

1 

Scnttor Diretor, 

Tendo cm vim requisiçlo do MM. Juizo de DireilO 
dt: Cwionópolis, determino t PolJcia Federal que llSSCiure o 

. c:umpri:MmO imediato da anexa dcc:isJo possessória proferida nos · 
autos de interdito ajuizado pela Coompanhi& Vale do Rio Doce. 

De acordo com entendimento mantido c:om o Se:'lhor 
Ministto .cio ExCreitc, a cxecuçlo da meciida ccnwá ;om o apoio 

[ opc:racional do Exército. - ~ 

Au::nciosamenlC, 

;Ao Senhor 
!OiMor d.a.Polkia Fcéeral. 
\ârasltia • OF 
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du ~lne.,.hdu 1 •n• MtniHirlo, ~onu convaar peBOill fÍ$1• 

eu ou Ju,.fdtcu pruudoru dt ur~1ço~ tic~1cos ~,offnlon•H 
df lllturtu ~~,.Tdl,lo f$PICUII:ildU n1 iru tr1hl~uu, ;>1'1 
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JlltOCUSO .. 00002.004ll4"1•" 
Ofi!CDI I h lU ~~ Ol"l 01 Stcrt~UII·C•rol U ~lt\lai~CII 01 lU~~." 
AUUJft'Oo ••uu u ,.,.,,, dR ..... ., "' •·O"· u c.c.•. 

I'AJtiiCD N• cs-u 
A D o ~ O, ~n 01 tln1 • e!e1to1 elo 1:t1qo 21 do O.o;-reto • 

,2 119, di' • d1 JUlhO dt 1 91&, O 1-XO Plt'I'CI't <11 liVtl do IOIIIIIIII• 
Consultor ds ··<'~lllu:-•, Do\ltor JOSt IIIAJtc"IO IIIOHSiiO MOU.O. 
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d<tnuno;-i:Ho •• tornou .,.IIC:ido o do parecer, que 1111t.tnuv1 n.ao tst•r 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa 
acata o pleito de V. Ex". Pedimos aos demais orado
res que sejam breves por tratar-se de uma sessão 
extraordinária e haver Ordem do Dia a ser votada 
daqui a pouco. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tu ma. 

V. Ex" dispõe de 5 minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, nesta segunda-feira, tive a honra de estar 
em Washington representando o Congresso Nacio
nal na delegação 1ue o Governo brasileiro enviou à 
Conferência 'Amigos do Líbano", destinada a reunir 
na capital norte-americana os países interessados 
em contribuir para a reconstrução daquela nação do 
Oriente Médio. O Brasil, hoje pátria de 8 milhões de 

. descendentes de libaneses, foi o único dos países 
latino-americanos convidado a participar do evento. 
O chefe de nossa. delegação, Embaixador Ronaldo 
Sardenberg, Secretário de Assuntos Estratégicos, foi 
ainda distinguido como um dos 1 O principais orado
res do encontro, onde estiveram presentes, além do 
Primeiro-Ministro do Líbano e do Secretário de Esta
do norte-americano, representantes de outros 29 
país_es e 8 organismos internacionais. 

Tal posição de destaque demonstra não ape
nas-a qualidade da ação de nossa diplomacia, mas 
também o crescente espaço e credibilidade que o 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
vem ganhando no cenário internacional. Completada 
minha missão, trago a este plenário o testemunho 
de que, nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, ali 
no salão de Conferências do Departamento de Esta
do, o Brasil figurou, ao lado de Estados Unidos, 
França, Rússia, Canadá, Itália, Alemanha, Arábia 
Saudita, Japão e Reino Unido, como um dos países 
líderes da comunidade internacional. 

A tônica dos discursos proferidos pelos chefes 
de cada uma das delegações presentes esteve cen
trada na idéia de que é chegado o momento de a co
munidade das nações ajudar o Líbano a recuperar
se dos danos causados por 17 anos de guerra civil. 
Mostrou-se confiança na recuperação na economia 
libanesa, em sua capacidade em assumir seu tradi
cional papel de centro comercial e financeiro de todo 
o Oriente Médio. Todos os delegados presentes à 
reunião concordaram acerca da importância da 
abertura de canais para uma intensa participação na 
iniciativa privada no esforço de reestruturação da 
economia libanesa. 

Falou-se ~mbém na importância em se reto
rnar o processo de paz da região - iniciado durante 
a Conferência de Madri, em outubro de 1991 - e de 
se buscar uma solução política, com vistas ao fim da 
ocupação israelense no Sul do Líbano, conforme es
tipula a Resolução 425, do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. A persistência desse contencio· 
so não representou, contudo, obstáculo a que mui· 
tos dos delegados presentes à reunião anunciassem 
os planos de ajuda de seus governos ao Líbano. 
Pelo contrário, deixou-se claro que o voto de con
fiança da comunidade internacional, na capacidade 
de o Líbano superar suas dificuldades e de reerguer 
a sua economia, são as chaves para a consolidação 
do ideal da paz. 

O Primeiro--Ministro do Líbano, Rafiq Hariri, ini
ciou a reunião expondo algumas das realizações do 
seu governo. Hoje, após o fim da guema civil e im
plementação de um ambicioso programa ·de refor
mas económicas, o PIB do Líbano está crescendo a 
uma média anual de 7%, o que tem permitido a re
cuperação dos níveis salariais e o ressurgimento de 
uma classe média significativa e de um empresaria
do empreendedor. Contudo, muito ainda precisa ser 
feito, sendo difícil ao Líbano recuperar sua pujança 
económica apenas com recursos próprios. O chefe 
de governo libanês divulgou, assim, plano de re
construção, elaborado por sua equipe, para a iql'gle
mentação do qual espera poder contar com o cón
curso de governos amigos e de empresas interessa
das em estabelecer vínculos com o mercado liba· 
nês. T ai plano prevê iniciativas nas áreas de trans
porte, energia, educação, saúde, agricultura, recur
sos hídricos, habitação, proteção ambiental e defesa. 

Os planos de ajuda apresentados por alguns 
dos países presentes à reunião variaram bastante 
em escopo e forma. Apresentaram-se propostas que 
iam desde a concessão de montantes significativos 
de ajuda financeira até o envio de pessoal para or
ganizar ações de cunho humanitário, como o arnpa· 
ro a crianças que perderam suas famílias. Em geral, 
contudo, pode-se dizer que tais propostas giraram 
em tomo da idéia da abertura de linhas de crédito, 
vinculadas à participação de empresas dos países 
doadores nos projetas de reconstrução. A maior 
contribuição anunciada foi aquela do grupo de paí
ses europeus. Falando em nome da União Européia, 
o Chanceler irtandês Dick Spring disse que a entida
de estará propiciando ao Líbano um montante equi
valente a US$1 ,5 bilhão no período 1996-2000. 

O Embaixador Sardenberg, após comentar os 
laços históricos do Brasil com o Líbano e afirmar o 
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comprometimento do governo Fernando Henrique 
Cardoso com a causa do reerguimento daquela na
ção innã, indicou que o nosso País está preparado 
a, como um primeiro gesto, oferecer ao governo liba
nês serviços de consultaria em projetes de recons
trução. Indicou ainda que estamos dispostos a se
guir aprofundando nossa cooperação bilateral e a 
sentar para discutir fónnulas voltadas à participação 
de nossas empresas no esforço multinacional de au
xílio ao Líbano. Vital para a consolidação de tais pla
nos serão tanto a visita que o Ministro da Relações 
Exteriores, Embaixador Luis Felipe Lampreia, fará 
ao Líbano, no próximo mês de fevereiro, quanto a 
série de encontros, programada para julho de 97, 
em Beirute, reunindo empresários, artistas e outros 
representantes das sociedades civis do Brasil e do 
Líbano. 

Gostaria de encerrar esta minha fala encare-
. cendo aos ilustres colegas Senadores e também aos 

demais parlamentares da Cãmara de Deputados 
que sigam emprestando o seu apoio à nobre causa 
do aprofundamento da cooperação Brasil-Líbano. 

No Brasil vive a maior colônia de descendentes 
de libaneses no exterior. Esses imigrantes e seus 
descendentes contribuíram imensamente, e ainda o 
seguem fazendo, para tomar o Brasil um país prós
pero e respeitado em todo o mundo. 

.Nossa cooperação com o Líbano é, sem dúvi
da, um dever histórico- mas não se restringe a isso. 
A vocação natural do Líbano é ser a porta de entra
da do Oriente Médio e seu principal centro económi
co. Investir no futuro do Líbano significará para o 
Brasil e para as empresas nacionais garantir sua 
participação na economia da região durante muttos 
anos à frente. 

Felicito o governo Fernando Henrique Cardoso 
e o Ministério das Relações Exteriores por estarem 
colocando nosso país na dianteira de um processo 
que certamente ainda irá render muttos frutos ao 
BrasiL 

Não posso deixar de destacar a presença mar
cante de nosso embaixador em Washington, Paulo 
de Tarso, sempre presente em todas as fases das 
negociações de interesse do País. 

Era o que tinha a dizer. 

Mutto obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ortfem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex' 
tem a palavra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, V. Ex' disse •atendendo a solicttação das Lide
ranças•. Gostaria que V. Ex' especificasse quais são 
essas Lideranças. Eu, como Lfder do Partido dos 
Trabalhadores, não f!Ji consultado nem assinei re
querimento algum para antecipação da sessão de 
amanhã. 

Então, solictto que V. Ex' explictte as Lideran
ças que fizeram esse requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sena
dor José Eduardo Outra, as Lideranças que subscre
veram o requerimento foràm: PFL, PTB, PMDB, 
PSDB, com exceção da Liderança do PT. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Mutto qbri
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presi
dência, atendendo à solicttação das lideranças, don
vaca sessão extraordinária a realizar-se amanhã às 
1 Oh30min, destinada à apreciação das seguinte ma
térias: projetes de resolução n•s 127 a 140, de 1996; 
Projeto de Lei da Câmara n• 68 e 108, de 1996; Pro
jeto de Lei do Senado n• 177 e n• 178, de 1996, 
complementares e o Parecer n• 690/96. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 68, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
art. 172, 11, b, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 
1996 (n• 1.487/96, na Casa de origem), que 
dispõe sobre prorrogação de prazo para re
novação de Certificado de Entidades de Fins 
Filãntrópicos e de recadastramento junto ao 
Conselho nacional de ASsistência Social -
CNAS e anulação de ates emanados do Ins
tituto Nacional do Seguro Social- INSS con
tra instttuições que gozavam de isenção da 
contribuição social, pela não-apresentação 
do pedido de renovação do certificado em 
tempo hábil, tendo 

Parecer conjunto, proferido em plená
rio, em substituição às Comissões de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, Assuntos Eco
nómicos e Assuntos Sociais, Relator: Sena-
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dor Lúcio Alcântara, favorável ao Projeto 
com a emenda de redação que apresenta. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania, 
de Assuntos Económicos e de Assuntos So
ciais, sobre as emendas de Plenário.) 

A matéria constou da ordem da pauta da ses
são legislativa do dia 12 do corrente, quando teve 
sua discussão encerrada com a apresentação de 
emendas. 

Nos termos do art. 140, 'a', do Regimento ln
temo, designo o nobre Senador Lúcio Alcântara para 
proferir parecer conjunto, em substituição às Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania, Assuntos 
Económicos e Assuntos Sociais, sobre as emendas 
de plenário. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Cãmara n• 68, de 1996, de 
autoria do ilustre Deputado Nelson Marchezan (PL 
n• 1.487/96, na Casa de origem), foi objeto de pare
cer favorável da relataria, no que concerne aos as
pectos vinculados a mérito, constitucionalidade e ju
ridicidade. 

Alguns problemas relacionados à técnica legis
lativa conduziram à apresentação de emendas de 
redação, que, por sua própria natureza, não alteram 
o mérito da proposição. 

Udo em plenário, em substituição às Comissõ
es de Constituição, Justiça e Cidadania, Assuntos 
EC:Onômicos e Assuntos Sociais, o parecer foi objeto 
de três emendas, a seguir explicitadas, todas de au
toria do Senador José Eduardo Dutra. 

A Emenda n• 2 reduz, de 180 para 90 dias, a 
prorrogação do prazo para requerimento da renova
ção do Certificado de Entidade de Rns Filantrópicos 
e para recadastramento junto ao Conselho Nacional 
de Assistência Social - CNAS. 

A Emenda n• 3 troca o termo 'revogar' por 
'suspender' nos arts. 2° e 3° do Projeto de Lei, os 
quais se referem aos ates cancelatórios e decisões 
emanadas do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, contra instituições que gozavam de isenção 
de contribuição social, mas não apresentaram, em 
tempo hábil, a renovação do Certificado de Entidade 
de Fins Filantrópicos ou o protocolo do seu pedido 
ou que não apresentaram o pedido de renovação da 
dita isenção de contribuição social. Ademais, essa 
emenda inclui parágrafo único no art. s•, de forma a 

estabelecer que esses ates cancelatórios e decisões 
do INSS serão revogados, por decreto da Presicjên
cia da República, quando a instituição apresentar os 
documentos citados. 

Por fim, a Emenda n" 4 suprime o art. 4° do 
Projeto de Lei, que isenta de contribuição para a se
guridade social, desde julho de 1981, as entidades 
beneficentes e de assistência social que, nesse pe
ríodo, eram portadoras do Certificado de Entidade 
de Fins Rlantrópicos, tenham sido reconhecidas de 
como de utilidade pública pelo Governo Federal e 
cujos membros ou associados e seus dirigentes não 
tenham percebido remuneração. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

A primeira emenda apresentada, ao reduzir a 
prorrogação do prazo concedido no art. 1•, não con
tribui para a satisfatória resolução do problema cen
tral que o Projeto de Lei visa equacionar: perda dos 
prazos legais para recadastramento e renovação de 
certificado, em lace de ineficiências administrativas 
e gerenciais da imensa maioria das entidades fdan
trópicas. É imprescindível que se mantenha o prazo 
de 180 dias, para que se dê ampla publicidade aos 
termos desse Projeto de Lei, que se pretende san
cionado, e para que as entidades possam providen
ciar toda a documentação necessária à regulariza-
ção de sua situação. - -

O nobre Senador José Eduardo Dutra, na justi
ficativa da segunda emenda, argumenta que a revo
gação de todos os ates canoelatórios e decisões do 
INSS provocará duplicidade de trabalho, maior buro
cratização, perda de tempo e de recursos humanos. 
Isto porque muitas entidades que não apresentaram 
a renovação do Certificado de Entidade de Fins R
lantrópicos assim o fizeram porque foram extintas ou 
porque estão acéfalas ou ainda porque se desinte
ressaram, em vista do término das subvenções dis
tribuídas por parlamentares. Assim, a reabertura de 
muitos processos seria desnecessária, tendo em vis
ta que tais entidades não deverão recadastrar-se no 
novo prazo. 

Contudo, embora concorde com a existência 
dessa situação, não há porque esperar que todos os 
processos sejam, efetivamente, reabertos. É mais 
provável esperar que isto só ocorra quando os inte
ressados venham a provocar a reabertura. Ou seja, 
somente para aquelas entidades que, aproveitando 
a prorrogação de prazo, venham a apresentar a re
novação do Certificado em questão é que deverá ser 
reaberto o respectivo processo no INSS. 
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Na terceira emenda, duas são as argumenta
ções básicas: 

a) o Projeto de Lei não especifica o 'valor" total 
dos direitos creditórios que a isenção retroativa po
derá gerar para as entidades, contra o erário públi
co, recaindo em evidente inconstitucionalidade, pois 
não especifica a fonte de recursos que cobrirá a 
despesa decorrente da aprovação desse artigo; 

b) a redação do ar!. 42 do Projeto reduz as exi
gências para que as entidades beneficentes façam 
jus à isenção de contribuições sociais. 

Compartilhando da preocupação do ilustre Se
nador José Eduardo Outra, explicitada nas argumen
tações acima, foi sugerida nova redação ao ar!. 42 

do Projeto de Lei, na forma de emenda da relatoria. 
De acordo com a redação proposta, os créditos decor
rentes de contribuições sociais devidas ficarão extintos 

. e não isentos. Isto significa perdão aos devedores, não 
dando direito a qualquer crédito para aqueles que con
tribuíram. Alêm disso, a nova redação só concede a 
remissão de contribuições para as entidades que cum
pram todas as exigências estabelecidas no art. 55 da 
Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Em face do exposto, nos posicionamos pela re
jeição das emendas de plenário oferecidas ao Proje
to dE! . Lei da Câmara n• 68, de 1996, do Deputado 
Nelson Marchezan. 

·-O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer é pela rejeição das emendas. 

A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de amanhã, em fase de vota
ção, nos termos do art. 348, inciso III, do Regimento 
Interno. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Presi
dente, peçc a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
tem a palavra, pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, a matéria agora relatada pelo Senador Lúcio Al
cântara entra em votação amanhã? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sim, 
amanhã às 1 O horas e 30 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Na sessão 
extraordinária de amanhã? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Exala
mente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Isso signifi
ca que na parte da tarde haverá sessão não delibe
rativa? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Se nào 
houver matéria a ser votada, será uma sessão não 
deliberativa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Muito obri
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa
se à lista de oradores. Concedo a palavra ao nobre 
Senador Silva Júnior. 

O SR. SILVA JÚNIOR (PMOB- PB. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, como Senador da República, industrial 
de café e Presidente da Associação Brasileira da In
dústria de Café - ABIC - sinto que o momento para 
o setor cafeeiro nacional é ímpar. 

O ouro verde que no passado formou tantas ri
quezas, gerou empregos, criou cidades, indústrias, e 
que tantos caminhos abriu para o Brasil no mercado 
internacional, retorna hoje ao cenário sócio-econõ
mico com novo vigor e energia, pautado na firmeza 
de propósitos de um governo democrático, na nova 
mentalidade do setor privado e na estabilização da 
moeda e da política económica do País. 

Prova desta grande retomada que está ocor
rendo é o Conselho Deliberativo da Política do Café, 
criado pelo Presidente Fernando. Henrique no dia 29 
de outubro passado. Trata-se de um órgão que tra
duz, em toda a sua estrutura e composição, a mo
dernidade pela qual passam os setores público e pri
vado. 

Primeiro, porque o Conselho Deliberativo da 
Política do Café passa a ser integrado por repre
sentantes do Governo e da iniciativa privada, dentro 
de uma proposta inédita de cc-gestão não só para o 
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - Funcafé -
mas para o estabelecimento de uma firme política 
para o café do Brasil. 

Em segundo lugar, porque esse novo órgão, 
totalmente ao contrário das práticas e vícios das dé
cadas passadas, não implica na criação de um único 
cargo remunerado, requisição de funcionários ou 
despesas de manutenção. 

Como deixou muito claro o Ministro Francisco 
Domelles em seu discurso feito no ato de assinatura 
de criação do novo órgão, o CDPC será o elo eJttre 
o setor público e o privado para tomar mais déhlb
crática e transparente as decisões tomadas da área 
do café. 

Sr"s e Srs. Senadores, o complexo cafeeiro na
cional representa hoje nada menos que um milhão 
de empregos diretos, 3 milhões de empregos indire
tos e 21 O mil propriedades agrícolas espalhadas em 
1.850 municípios de 1 O Estados brasileiros. Uma ati-
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vidade que 'gera, anualmente, em toda a cadeia pro
dutiva, mais de 5 bilhões de reais. 

A safra 96/97, recuperada após as duas gea
das ocorridas em junho e julho de 1994, seguida de 
um longo período de estiagem, deverá situar-se em 
tomo de 25 milhões de sacas, contra as pouco mais 
de 12 milhões de sacas da safra passada. Vamos 
ter uma boa colheita, embora insuficiente para aten
der a demanda das cerca de 1.300 indústrias de ter
relação e moagem de café, que processam algo em 
tomo de 11 milhões de sacas por ano; das 11 indús
trias de café solúvel, que absorvem cerca de 3 mi
lhões de sacas por ano; e da área de exportação, 
cuja média anual é de 15 milhões de sacas. 

Se esses números por si só já são expressivos, 
mais expressivas ainda são as metas do setor: in
vestir numa safra de 35 milhões de sacas, para 
atender a meta das indústrias, ter um consumo inter
·no de 15 milhões de sacas no ano 2000 e fazer fren
te ao mercado internacional, cujas previsões indicam 
que o consumo mundial, até o final desta década, 
poderá saltar do atual patamar de 72 milhões de sa
cas para 82 milhões de sacas - um salto que será 
possibilitado pela conquista de mercados emergen
tes, como China e Rússia, onde o hábito do consu
mo de café começa a ser semeado principalmente 
por indústrias brasileiras, entre elas as de solúvel. 

Ao mesmo tempo que essas metas surgem 
como· desafiadoras, elas serão totalmente !activeis, 
a partir do momento em que o Conselho Deliberativo 
da Política do Café efetivamente cumpra os objeti
vos pelos quais foi institu ido: estabelecer estratégias 
e políticas básicas de produção, abastecimento, co
mercialização e marketing, visando a qualidade, a 
produtividade e, acima de tudo, a competitividade 
que se faz necessária nesse momento de globaliza
ção mundial de produtos e serviços. 

Enganam-se aquefes que pensam que o COPC 
surge no lugar do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, 
extinto em 1990 pelo Governo Collor, de forma 
abrupta e sem qualquer preocupação em salvaguar
dar suas pesquisas e seus estudos, deixando órfãos 
todos os que atuam na cadeia produtiva, após déca
das de paternalismo e ingerência governamental. 

Se a extinção do íBC foipenosa no sentido de, 
em nome de se exterminar um foco de corrupção, 
ter-se perdido ou deteriorado grande parte dos estu
dos científicos e dados estatísticos confiáveis de 
produção e comercialização, de ouiro, eie foi funda
mentãl para que, em apenas seis anos, chegásse
mos ao ponto em que estamos hoje reunidos em tor
no do COPC, o que era realmente inimaginável. 

Sem o paternalismo e a intervenção éstatal, 
produtores, indústrias de torrado e moído, de solúvel 
e exportadores, descobriram-se, primeiro, como 
agentes de uma cadeia produtiva dentro da qual um 
depende do outro e todos dependem do fundamen
tal: o consumidor, seja ele b_rasileiro ou internacio
nal. Em segundo, obrigou todos esses agentes a se 
organizarem, suprindo assim a proteção que supos
tamente lhes era concedida por meio de estruturas 
oficias. 

Prova da determinação que envolve os seg
mentos do agronegócio café foi a realização do 5• 
Encontro Nacional da Indústria do Café - Encafé -, 
realizado na Ilha de Comandatuba, na Bahia, em fi
nal do mês de novembro. Na oportunidade, pude
mos sentir as necessidades e propósitos de toda a 
cadeia produtiva. Lá estiveram presentes repre
sentantes de todos os segmentos, desde empresá
rios, representantes institucionais e governamentais 
e até observadores. O encontrei resultou em uma 
unificação de rumos. Foram mais de 500 inscritos. 
Podemos dizer, sem pecar por exagero, que esta
mos nos preparando para um novo rumo. 

Sr. Presidente, o IBC foi extinto em 15 de mar
ço de 1990. Em 13 de junho de 1991, portanto rr\ais 
de um ano depois, acontecia o fato considerado 
como o mais marcante em 200 anos da história1 do 
café: a formação do CBC, Comitê Brasileiro do Café, 
que, pela primeira vez, reuniu, em tomo de uma úni
ca mesa, representantes dos quatro segmentos da 
cadeia produtiva. 

Sem a tutela do IBC, o complexo cafeeiro na
cional vivia naquele momento gravíssimos proble
mas, como a suspensão das exportações, o tab'ela
mento do preço do café industrializado e a indefini
ção sobre os recursos do Funcafé. E a única forma 
de buscar soluções para esses empasses era real
mente tentar o que muitos sempre acharam impossí
vel: tomar convergentes os interesses divergentes 
de cada um dos selares. 

O CBG foi a semente de toda essa nova cons
ciência empresarial que permite hoje ao País proje
tar a expansão e o incremento dessa atividade que 
pode gerar cada vez mais riquezas e divisas para o 

-Brasil. 

Mas não foram só os empresários que amadu
receram. O próprio Governo e o rel<!cionamento en
tre ele e a iniciativa privada também evoluíram, a 
ponto de termos a cc-gestão cafeeira. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, quando da ceri
mônia da assinatura do decreto que criava o COPC, 
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em seu brilhante discurso, cunhou uma frase que 
traduz todo o sentimento do complexo cafeeiro na
cional e do próprio Governo: 'O café é uma planta 
democrática'. Isso é um fato inegável. Tanto é assim 
que Sua Excelência enfatizou: 'O café é uma planta que 
reformulou as estruturas da sociedade brasileira'. 

Sim. Se atentarmos para a História do nosso 
País, veremos que nenhuma outra lavoura gerou 
tantos benefícios quanto o café. Esse produto revo
lucionou as estruturas políticas do Brasil, transfor· 
mou as relações sociais; interferiu até mesmo na 
cuHura, tanto como fonte inspiradora de gênios 
como Cândido Portinari, Tarsila do Amaral e Djanira, 
quanto como fonte patrocinadora de grandes even
tos, como a Semana da Arte Modema, em 1922, 
que mudou radicalmente a arte brasileira, promovida 
com o dinheiro dos "Barões do café", em São Paulo. 

Por tudo isso, o momento que vive hoje o com
. plexo cafeeiro nacional é de grande importância. 
Com a criação do CDPC, fechamos um ciclo históri
co e partimos para um novo século que se avizinha 
Sem paternalismo, sem protecionismo, começamos 
agora a trilhar um novo caminho, onde o bom senso e 
a prática de uma poiHica coesa e transparente pode
rão, com certeza, favorecer imensamente o Brasil e o 
agronegócio do café. E enquanto o CDPC começa a 
sair do papel para ganhar vida nova, o café continua 
trilhando e descobrindo o Brasil mundo afora. 

·-·O produto é hoje quase que a fonte principal de 
renda de regiões do sudeste da Bahia, substituindo 
a cultura cacaueira No cerrado mineiro, investimen
tos maciços em técnicas de plantio e irrigação fize
ram surgir o melhor café que está sendo colhido em 
todo o País. Além disso, temos a força do rnarke
ting e a qualidade do solúvel brasileiro, abrindo mer
cados e permitindo que nossas exportações cres
çam enormemente em futuro próximo. 

Internamente, a ação desencadeada pela ABlC 
de estimular as indústrias a produzirem café puro, 
hoje, é uma realidade, tanto que certamente nunca o 
consumidor brasileiro teve a sua disposição tantas 
marcas e blends, preços diferenciados e muito me
nos a garantia dada pelo selo de pureza ABIC. 

O consumo interno, senhoras e senhores, pode 
crescer muito mais, porque, ao projetarmos 15 mi
lhões de sacas de café para o ano 2000, estamos 
apenas querendo recuperar o consumo per capita 
dos anos 60, quando o brasileiro consumia 4,5 qui
los por ano. Se projetarmos esse crescimento tam
bém para o populacional, o número crescerá absur
damente, visto já termos ultrapassado os 150 milhõ
es de habitantes, contra os menos de 80 milhões de 

três décadas atrás. Nossas metas têm bases sóli
das, e, agora, uma política de efe~os concretos su
gere um quadro não apenas de sonho, mas de pers
pectivas. Esse mesmo aumento de consumo deve 
ser buscado rio mercado internacional, onde o café 
do Brasil sofre, sobremaneira, a acirrada disputa 
com o café da Colômbia. Basta que seja estabeleci
do um competente plano de marketing e de divulga
ção das qualidades do café brasileiro. 

Sem querer me alongar mais, quero encerrar 
dizendo que o Brasil é um país que, efetivamente, 
tem tudo para dar certo. Tem terras férteis, tem 
mãos fortes, tem empresários unidos em tomo de 
uma nova mentalidade que determina que o lucro 
advém da produtividade e não do jogo inflacionário 
ou da ciranda financeira, e tem um Governo firme, 
democrático e transparente em suas decisões. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex" me perm~e 
um aparte, nobre Senador Silva Júnior. rJ 

O SR. SILVA JÚNIOR - Com muito praZer, 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Desejo cumprimen
tar V. Ex", que está abordando um tema de grande 
interesse nacional, sobretudo em relação à econo
mia do País. Ninguém melhor que V. Ex" para fazê
lo, porque, além do exercício do cargo de Senador, 
durante a licença do t~ular da cadeira, eminente Se
nador Ronaldo Cunha Uma, V. Ex" é um empresário 
plenamente v~orioso, não apenas no meu Estado, a 
Paraíba, mas também em todo o Nordeste e no Bra
sil. Por isso mesmo merece daqueles que o conhe
cem, no setor empresarial, todo o respeito e toda ad
miração pelo seu dinamismo, pela sua competência 
No nosso Estado, temos a prova disso por meio dos 
empreendimentos que V. Ex" vem realizando não 
apenas no setor industrial, no setor de comercializa
ção, mas também no setor de comunicações. Então, 
desejo congratular-me com V. Ex" e dizer que as 
considerações que faz neste instante a respeito da 
cuHura do café são valiosíssimas não só para nós 
mas, sobretlldo, para o nosso Governo, como forma 
de refletir melhor sobre essa problemática. Diz V. 
Ex" muito bem: foi um erro muito grande a extinção 
abrupta do Instituto Brasileiro do Café, que teve, in
clusive, com seu acervo inteiramente dilacerado, 
sem que nada ficasse em sua substituição. Agora, 
pelo menos com a criação desse colegiado, do <;on
selho Brasileiro de Desenvolvimento do Café, há 
uma retomada pelo Governo de suas responsabili
dades no setor cafeeiro, porque o Governo passa a 
supervisionar uma política para o café ·não apenas 
quanto a sua produção, mas sobretudo para a sua 
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comercialização interna e sua exportação. Meus. pa
rabéns a V. Ex' 

O SR. SILVA JÚNIOR- Mu~o obrigado, nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Elcio Alvares- Nobre Senador Silva Jú
nior, V. Ex" me perm~e um aparte? 

O SR. SILVA JÚNIOR- Como muito prazer, 
Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares - Senador Silva Júnior, o 
discurso de V. Ex" aborda um dos pontos mais palpi
tantes da política cafeeira do Brasil. Nesse instante, 
eu e o Senador Gerson Camata, que aqui repre
sentamos o Espímo Santo, temos um empenho mui
to grande em participar desse debate trazido por V. 
Ex' a este plenário. A questão do café é apaixonan
te. No Espírito Santo, tivemos a construção de nos
sa economia praticamente feita por esse produto. 
Lembro-me do ex-Governador Joanes dos Santos 
Neves, que governou nosso Estado há cerca de 50 
anos, que dizia que a economia do Espímo Santo 
seria tão forte que as hastes dos cafezais seriam frá
geis demais para compor todo aquele elenco de 
apoio à economia capixaba. No caso que agora 
aborda, V. Ex' está coberto de razão em sua autori
dade de Líder de uma classe que merece todo o res
peito, principalmente daqueles que buscam uma me
lhoria na qualidade do café brasileiro, mormente o 
do nosso consumo interno, e que demandam ques
tionamentos. Quando estive no Ministério da Indús
tria e Comércio, houve uma preocupação constante 
quanto a esse aspecto. O Brasil não tem usado 
agressividade com o mercado internacional. Partici
pamos de uma entidade que começou pelas mãos 
do nosso eminente colega José Eduardo Andrade 
Vieira; hoje, temos o Embaixador Rubens Barbosa, 
realizando um trabalho notável. Os que vamos ao 
exterior, lamentavelmente, verificamos, em todos os 
pontos, que o café da Colômbia leva uma vantagem 
extraordinária no exterior. Contudo, diria que não é 
só colocar a culpa no Governo, que não deixa de ser 
completamente isento; antes, vem tutelando, há mui
to tempo, a política do café. Agora mesmo existe a 
tentativa do Governo Fernando Henrique Cardoso 
de entregar o café aos produtores, aos exportado
res, aos torrefadores, para que tenhamos a verda
deira política do café. É necessário também que to
dos aqueles que têm Jiaerança na área do café fa
çam um esforço conjugado para criarmos realmente 
uma marca e, acima de tudo, uma imagem que seja 
altamente positiva para o nosso Pais. Portanto, nes
te instante, como representante do Espírito Santo, 
onde o café continua fomentando uma economia 

cada vez mais constrUtiva, quero dizer a V. Ex- que 
pode contar com a nossa solidariedade. O seu pro
nunciamento é o de um homem sério do setor do 
café. V._Ex" pleiteia soluções que são naturais. Te
nho certeza absoluta de que, com a nova composi
ção do Conselho, que deve ser instalado imediata
mente, as coisas vão melhorar. V. Ex" há pouco fala
va conosco - comigo e com o Senador Gerson Ca
mata -da necessidade de o Governo dar uma ênfa
se muito positiva à política do café. Com a instala" 
ção desse Conselho, teremos um grande plenário, 
em que, por certo, a sua participação seria muito va
liosa. Receba o nosso apoio, como Senador do Es
pímo Santo, receba o nosso apoio como homem que 
esteve integrado na política do café na condição de 
Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo. Fa
zemos voto de que o seu pronunciamento tenha a 
repercussão necessária para que tenhamos em bre
ve não só uma política de comercialização ostensiva 
e de exportação extensiva, mas sobretudo uma polí
tica de melhoria da qualidade do café. Faço um elo
gio à ABIC, entidade a que V. Ex" tem dado o me
lhor dos seus esforços, da sua inteligência, da '1ld<l 
competência. É muito importante a campanha que;h 
ABJC realiza para provar que podemos produzir um 
café de qualidade. Neste instante, portanto, receba a 
minha solidariedade pessoal, como Senador do Es
pímo Santo, na convicção de que esse debate vai 
prosperar e vai surtir efeito dentro dos escalões ne
cessários para dar ao Conselho do Café aquela vita· 
!idade que todos nós almejamos. 

O SR. SILVA JÚNIOR- Muito obrigado, Sena
dor Elcio Alvares. 

O sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. SILVA JÚNIOR- Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr. Gerson Camata - Ilustre Senador Silva 
Júnior, V. Ex' aborda um tema importantíssimo pala 
a economia do Brasil. O café hoje é o setor da agri
cultura brasileira que mais gente emprega e que 
mais tributos paga; é, ainda, o setor que mais divi
sas estrangeiras arrecada. Entretanto, de um mo
mento para outro, o Governo brasileiro retirou-se um 
pouco da ação que controla o mercado internacional 
de café. O Brasil, como maior produtor, sempre foi o 
país que orientou o mercado mundial de café. De re
pente, o Brasil deixa aquela experiência de mais de 
cinqúenta anos de presença marcante, como Gov~r
no, com a diplomacia brasileira no mercado, e se re
tira. Na época do Governo Collor, quando se extin
guiu o IBC, fui autor da emenda que criou o Deparljl
mento Nacional do Café. Eu entendia, e assim tam-
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bém entendem os produtores, que há diferença, por 
exemplo, entr~ uma lavoura de soja e uma lavoura 
de caié: a soja deve ser plantada t.odo ano; o café 
não. O café é um arbusto. Quem o planta fica escra
vo dele durante 30 anos. Toda política de exporta
ção, de consumo interno, de análise de mercado, 
tem de ser lena a longo prazo, e o Governo tem de 
participar dessa política de longo prazo. Por isso, na 
época apresentei, com essa jus!Hicativa, a emenda 
que criou o Departamento Nacional de Café. Agora, 
vem o Governo, e V. Ex" faz o seu pronunciamento 
baseado nesse fato, e cria o Conselho Nacional do 
Café. Ora, penso que o Governo brasileiro começa 
novamente a perceber que essas políticas de longo 
prazo precisam, não digo da sua presença única, 
mas de um tipo de sustentação e orientação que só 
o Governo pode dar àqueles que, membros do Con
selho, irão efetivamente formular as políticas de 
mercado para o café brasileiro, as políticas de pro
dução do café, as políticas de consumo interno, 
como V. Ex" salienta. O principal ponto do pronun
ciamento de V. Ex", que os produtores de café do 
Brasil ficarão devendo-lhe, é a ponderação que fazia 
um pouco antes do aparte do Senador Humberto Lu
cena. V. Ex' vislumbrou o essencial. Nós - Brasil, 
Colômbia - criamos a Associação de Produtores 
sempre com uma só intençãO. Qual era o objetivo 
dessas associações de produtores e qual era o fui· 
cro .da ação dos países na época em que existia a 
Organização Internacional do Café, que, depois, por 
ação dos Estados Unidos foi extinta? Nós sempre 
nos preocupamos em aumentar o preço. Ora, esses 
lobbies, essas açôes que objetivam nos dias de 
hoje aumentar judicialmente o preço, desaparece
ram. Onde está a importãncia da ponderação que V. 
Ex" fez? Temos de brigar para aumentar o consumo. 
Aumentando o consumo, automaticamente, mas len
tamente, os preços também subirão no mercado in· 
temacional. Então V. Ex" destaca o principal. Qual 
deve ser a briga, o esforço, a luta daqueles que pro
duzem, daqueles que exportam café hoje no Brasil? 
Aumentar o consumo. Aumentar o consumo no Bra· 
sil, aumentar o consumo na Europa, aumentar o 
consumo nos Estados Unidos. Ora, aumentando a 
demanda, teremos condição de produzir mais, de 
empregar mais gente e, a longo prazo, como V. Ex" 
bem salienta, também poderemos obter melhores 
preços para o café produzido no Brasil. Essa dife
rença que V. Ex' mostra, com a sabedoria lapidar e 
o conbecimento de quem, há longo tempo, milita no 
setor da industrialização do café, é o grande ponto 
que deve ser perseguido daqui para a frente, não só 

pelo Brasil, que vem perdendo para <is cafés da 
América Central, quer pela qualidade, quer pela 
maior agressividade dos produtores, mas também 
por nós todos - o México, a Colômbia, os países da 
América Central e agora a [ ndia e o Vietnã, que es-. 
tão entrando no mercado. O objetivo de todos nós é 
a união para aumentannos o consumo, como V. Ex" 
mostra meridianamente e com muita sabedoria Au
mentado o consumo, vamos resolver todos os outros 
problemas. As tentativas de se aumentarem artifi
cialmente os preços, que envolveram às vezes até 
escãndalo, sempre acabaram frustradas. V. Ex" 
aponta para o Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e para o Conselho Nacional do 
Café o caminho que o Brasil deve seguir, que é o da 

· concorrência no mercado, da briga para colocação 
do seu produto, mas também de união na tentativa 
de conseguir que a produção mundial aumente. E o 
que se observa? Aqui no mercado interno mesmo, 
no tempo em que era Ministro da Indústria e do Co
mércio, o Senador Elcio Alvares começou uma cam
panha para aumentar o consumo do café no merca
do interno. T odes nós conhecemos as virtudes a as 
qualidades do café, melhores que as dos refrigeran
tes que estão na praça; mas há uma propaganda 
maciça visando à juventude, para que beba vários ti· 
pos de refrigerantes, que, na verdade, são fórmulas 
químicas que não conhecemos, e não há nenhum 
tipo de publicidade para se difundir e aumentar o 
consumo de café no Brasil. Normalmente, qCJem 
mais toma café são pessoas acima dos 30 anos. A 
juventude está sendo levada a consumir essas mis
turas normalmente importadas e que não têm para o 
organismo as mesmas qualidades do café. Cumpri
mento V. Ex" pela oportunidade do discurso e pelas 
observações que faz no seu pronunciamento. 

O SR. SILVA JÚNIOR- Muito obrigado. 

Os apartes de V. Ex"s engrandecem o meu 
pronunciamento. 

Gostaria de aditar ao que o Senador Gerson 
Camata acabou de dizer que, no final de novembro 
passado, a ABIC promoveu em Comandatuba uma 
reunião com todas as lideranças da cafeicultura bra
sileira - da agricuttura, da exportação, do café solú
vel. Estavam presentes o Embaixador Barbosa, de 
Londres, o Diretor da Organização Internacional de 
Café e autoridades figadas ao Ministério da Indústria 
e Comén::io, e lá discutimos, durante três dias, sobre 
o futuro do café brasileiro. 

Naquela oportunidade, os que tratam da ativi
dade cafeeira no Brasil manifestaram seu entusias
mo e confiança nesse organismo que o Presidente 



206 ANAIS DO SENADO fEDERAL Dezembro 1996 

Fernando Henrique acabou de criar. Temos certeza 
de que o Brasil criou uma grande oportunidade. To
dos sabemos das dificuldades do Governo, este 
ano, com a Balança Comercial. Um aumento das 
nossas exportações de café renderá imediatamente 
uma receita bastante expressiva na Balança Comer
cial brasileira. O exterior recebe mutto bem o café do 
Brasil, mas há necessidade de se fazer uma campa
nha de marketing. V. Ex' disse murro bem da necessi
dade de se fazer não só campanha de marketing no 
mercado interno, mas também no mercado externo. 

A indústria de torrefação brasileira é pobre, e 
mesmo assim fazemos investimentos anuais da or
dem de mais de R$3,5 milhões, com o objetivo de 
estimular o consumo de café. Conseguimos, nos últi
mos seis anos, elevar o consumo de café de seis mi
lhões para onze milhões de sacas. E criamos como 
meta, até o final do século, elevar o consumo interno 
a quinze milhões de sacas. 

Esse empreendimento, na nossa opinião, é de 
extraordinária significação para o produtor de café 
brasileiro, porque ele tem a segurança de ter mais 
de 50% de sua produção consumida no mercado in
terno. 

Ano passado, mercê da pequena produção que 
o nosso País obteve em safras anteriores, o café 
brasileiro chegou a ser vendido no mercado interno 
mais_ caro do que no mercado internacional. 

A nossa preocupação, como torradores de 
café, é com o futuro do café do Brasil. Este ano, 
houve importação, a título de teste, de 70 a 100 mil 
sacas. Se o Governo não cuidar de recuperar a eco
nomia cafeeira até a virada do século, vamos nos 
tomar importadores de café. 

O pronunciamento que acabamos de fazer aqui 
no Senado tem como objetivo trazer ao conhecimen
to da Casa os problemas que nós, da atividade ca
feeira, sentiremos no futuro e a timidez com que tem 
sido conduzido o processo de afirmação de instala
ção do CDPC. A agricultura cafeeira brasileira não 
pode esperar mais tempo. 

V. Ex" falou do número de pessoas ocupadas 
na atividade do café no interior. Um recente estudo 
realizado no Estado de Minas Gerais, que hoje é o 
maior produtor de café do Brasil, avaliou que 74% 
da economia agrícola mineira está no café, quando 
todos pensávamos que 50% dessa economia esti
vesse no- leite-e- na--came;-Por-af se- vê---o-valor-âo
café no crescimento da economia do interior, redu
zindo o impacto que tem nas grandes cidades a saí
da do trabalhador do campo. 

Se o Governo continuar tímido na instalação do 
Conselho, voltaremos e pediremos ao Congresso 
que nos ajude no sentido de fazer com que o Conse
lho Deliberativo da Política Cafeeira seja instalado 
no tempo mais curto possível. • 

Quero registrar, como empresário do café e 
como Senador da República, todo o nosso apoio e 
incentivo, de mim e dos que represento, ao novo ór
gão da política do café, que surge trazendo esperan
ça de um futuro altamente promissor, cujas rafzes 
fundam-se nessa mentalidade de propósitos. 

Conclamo, por fim, as autoridades políticas, 
económicas e empresariais do Brasil para uma nova 
empreitada envolvendo a atividade do café, tomando 
por empréstimo a afirmação do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso: • ••• daqui pra frente se nós esti
vermos juntos, juntos no sentido de compartilhar as 
dificuldades, as soluções, os desafios, se nós esti
vermos juntos, essa planta democrática que é o café 
vai continuar ainda mais democrática, e vai benefi
ciar ainda mais brasileiros além dos milhões que já 
vivem do café. • 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr.Silva Júnior, 
o Sr. Júlio Campos, 2" Vice - Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce-
do a palavra ao Senador José Fogaça. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.· 
V. Ex" dispõe de 50 minutos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, li o pronunciamento 
da Senadora Marina Silva, onde S. Ex" diz que está 
preocupada com o crescimento do desrespeito ao 
ser humano. 

Confesso que sou um admirador da Senadora. 
A Senadora Marina Silva trouxe ao Congresso o 
cheiro popUlar, da gente simples, da gente humilde. 
Aliás, não é apenas a Senadora Marina SUva, justiça 
seja feita. Temos a ilustre Senadora Benedita da Sil
va, do Rio de Janeiro, e, do meu Estado, a ilustre 
Senadora Emília Fernandes. Estamos sentindo a 
presença cada vez mais positiva da mulher no Sena
do Federal. 

Mas a Senadora Marina da Silva tem o Jlesto,.a 
fórrriula, o tom de voz para falar das coisas siml)iEil; 
com a profundidade de alma de quem conhece, sen
te e vive os problemas sociais. Lá do interior da 
Amazônia, moça praticamente analfabeta, seringuei-
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ra, conseguiu estudar, fazer uma faculdade, avan
çar, progredir e chegar ao Senado da República. O 
importante é que a Senadora Marina Silva não per
deu, no Senado da República, o sentimento e a sin
geleza de ver e compreender a alma popular. É este 
o perigo pelo qual passamos permanentemente, Sr. 
Presidente, nesta Casa: nós nos preocupamos com 
as questões que enxergamos praticamente todos os 
dias, os problemas das pessoas que vêm aos nos
sos gabinetes, ao gabinete do Presidente da Repú
blica e dos ministros, daquelas pessoas que conse
guem chegar a Brasília, porque têm condições de lu
tar pelo que é seu. 

A Senadora Marina da Silva diz que está an
gustiada com o sentimento de desrespeito humano 
que, na sua opinião, vem se manifestando em várias 
partes do mundo. A ser ver, cresce uma indiferença 
dos cidadãos mais favorecidos contra os que se en

. contram em situação inferior. Ela apregoa a necessi
dade de que todos abracem ã utopia de evitar que a 
raça humana perca o seu sentido ético. A rigor, pode 
ser uma utopia imaginarmos que a raça humana te
nha que manter o sentido ético da sua existência. É 
verdade que o mundo cresce de uma forma fantásti
ca no seu desenvolvimento tecnológico, que o mun
do avança de uma maneira monumental na tecnolo
gia. Hoje existe o computador, a informática, a Inter
net. Não preCisamos nem ir a um país de Primeiro 
Mundo para ver a tecnologia, por exemplo, na pro
dução de alimentos- podemos constatar isso indo à 
Embrapa. A cada dia, novos avanços em várias 
áreas. Descobriram até água na Lua. 

Estou preparando um projeto, pode parecer es
tranho, para levar à Comissão de Relações Exterio
res, para convocarmos o ltamaraty. Devemos proce
der como na Antártida, onde representações de vá
rios países trabalham juntas para promover o futuro 
daquela região. Não se sabe o que ocorrerá, mas todos 
os países estão lá representados, inclusive o Brasil. 

Foi descoberta a existência de água na Lua e 
busca-se a fase dasua colonização. Ainda que este
jamos sob o comando tecnológico dos Estados Uni
dos, a ONU deve estar presente quando se faz pre
visão para o futuro. Não se pode prever o quanto o 
mundo avançará e crescerá. Mas, quanto às questõ
es sociais, éticas e morais, tem razão a Senadora 
Marina Silva. No planeta Terra, há cinco bilhões de 
habitantes e metade dessa população vive à mar
gem da riqueza; por volta de um bilhão de pessoas 
passa fome. 

Na reunião realizada na FAO, em que se discu
tiu o problema do abastecimento e da fome no mun-

do, os governos dos países desenvolvidos não acei
taram o fato de que esse problema é da responsabi
lidade de todos, principalmente dos países mais de
senvolvidos. Isso não foi aceito. Eles assumiram que 
os países mais desenvolvidos farão um esforço para 
ajudar no combate à fome, mas não admitiram que 
esse problema também é da responsabilidade deles. 

A verdade é esta: vivemos num País e num 
mundo onde há fome e há miséria. A verdade é que 
temos um Brasil com níveis de crescimento reais. Ao 
final deste ano, teremos que concluir - até vamos fa
zer justiça - que, no Governo do Senhor Fernando 
Henrique Cardoso, quem trabalha e tem salário no 
fim do mês -tenho visto isso no Rio Grande do Sul -
, está comprando pão pelo mesmo preço e até pode 
comprar mais, porque o quilo do pão e o litro do leite 
não aumentaram durante o ano. O preço do frango 
praticamente não subiu e os gêneros básicos de ali
mentação popular mantiveram seus preços. 

Gosto de ir sempre aos bairros e às vilas de 
vez em quando, porque me sinto bem em me aproxi
mar da gente simples. Acho que é obrigação minha 
caminhar e conversar com essa gente, para sentir o 
cheiro do povo e ver a distância entre o que pensa
mos que estamos fazendo aqui e aquilo que está 
acontecendo na base. Reconheço que quem tem sa
lário, quem está trabalhando, até está comendo me
lhor, mas também sei que também tem aumentado o 
índice de desemprego, que hoje é uma angústia 

Por que a CUT, o PT ou seja lá quem for, não 
conseguem fazer nenhuma greve de operários? Há 
quanto tempo não temos greves de operários? Po
dem tentar fazer greves no ABC, mas de funcioná
rios públicos, de categorias elevadas, mas o povão 
não faz greve, porque hoje o seu interesse é manter 
o emprego. Ninguém faz greve para aumentar o sa
lário, porque sabe que, se fizer, estará sujeito a en
grossar a fila dos desempregados. 

São coisas naturais, Sr. Presidente. É só ver
mos os índices da importação e teremos a resposta. 
Houve determinado período em que, na minha re
gião, o Vale do Rio dos Sinos, produtora de calça
dos, contabilizou-se o número de 42 mil desempre
gados, fruto da importação fantástica de calçados 
que se fez, notadamente da China. Vejam o caso 
dos produtores de algodão. Estamos importando te
cido de uma maneira fenomenal. Dentro de pouco 
tempo, praticamente,· teremos diminuído a prodl!lõáo 
de algodão. E, diga-se de passagem, o algodji~ é 
uma cuttura cujo emprego de mão-de-obra é intenSo. 

A economia está sofrendo; onde a economia 
sofre, existe desemprego; onde há desemprego, há 
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injustiça soeial. A verdade, Sr. Presidente. é que fico 
muito machucado. · 

Senador Humberto Lucena, assistimos agora a 
um grande movimento, que deve ter sido deflagrado 
na Paraíba, bem como em São Paulo, Senador Ro
meu Tuma, denominado de o Natal sem Fome. Isso 
tem o dom de me machucar, tem o dom de me atingir. 

Quando fui Governador, permiti a campanha, 
não podia ser contrário a ela, mas isso me massa
crava: Natal sem Fome. Então, nos outros 364 dias 
pode haver fome? É cruel. Deveríamos ter um gran
de projeto para que no Brasil não exista fome. 

A Senadora Mariana Silva diz que se deve evi
tar que a raça humana perca o seu sentido ético, 
que se deve sempre buscá-lo. Para mim, Sr. Presi
dente, cada um tem a sua responsabilidade. 

No início do meu governo, tive que enfrentar 
.várias greves. Foi muito difícil, porque durante 24 
anos o mesmo grupo esteve no poder: Dr. lido Me
neghetti, Coronel Peracle Barcelos, Synval Guazzel
li, Amaral, Triches, Jair. Quando entrei, todos esses 
se uniram, e o PT, naquela época, iniciando, foi 
quem mais bateu em mim, como também o PDT do 
Dr. Brizola. 

Depois que assumi, enfrentei 15 dias de greve 
geral, inclusive da Magistratura. Só não entrou em 
greve a Brigada Militar. Eu estava cercado, a inten
ção_era me derrubar. Perguntavam-me várias vezes 
o que eu estava sentindo. Eu dizia que tudo aquilo 
não me preocupaVa., pois fazia parte da democracia. 

Durante muito tempo, preparei-me para a vida 
pública. Andei por esse Rio Grande, conheço canto 
por canto, biboca por biboca, favela por favela, e trago 
imagens da imensidão que encontrei. O que me doía é 
que, sentado na mesa do Governador do Estado, a 
cada dia, antes de me retirar, perguntava-me: O que 
fiz hoje que garanta que há menos pessoas passando 
fome? O que fiz hoje que garanta que há menos gente 
morando debaixo da ponte? O que fiz hoje que garan
ta a melhoria de vida de meu povo? 

Sr. Presidente, esse deveria ser o pensamento 
do Senado em seu conjunto. Deus me perdoe, mas 
eu, no lugar do Presidente da República, não sei se 
conseguiria dormir. 

Está certo que o Senhor Presidente da Repú
blica mande para cá projetas e o Senado os vote. 
Está certo, estamos preocupados em construir um 
Brasil que o Sr. Fernando Henrique colocará no Pri
meiro "Mundo; está. certo, estão abrindo a nossa eco
nomia, estamos desenvolvendo, crescendo, avanta
jando, mas não é a primeira vez que se fala nisso. 

Já tivemos a época do 'Milagre Brasileiro', na 
década dos 70, quando se dizia que o Brasil- crescia 
mais que o Japão. Já tivemos a época de fazer o 
bolo e o bolo estava crescendo, crescendo. e ·1105 di
ziam: esperem porque brevemente será distribufdo o 
bolo à sociedade. · 

Essa linguagem de esperar já é conhecid~, 
mas o que fazer para equacionar um pioblemá po 
tamanho do Brasil? Acredito que a solução está "i!lin 
resolver os seus problemas fundamentais. É isso o 
que foi dito pela Senadora. Os Senadores da REl(Jil
blica, pais da Pátria, sentados aqui neste CongreS
so, sabemos qual é o nosso grande compromisso 
ético? Não sei. No entanto, Sr. Presidente, se V. 
Ex", o Senador Humberto Lucena, o Senador I ris 
Rezende, qualquer um de nós que tenha filho que 
estivesse passando mal, nenhum estaria aqui, mas 
à beira de sua cama. Cada um de nós, se conheces
se o problema de um filho que não tivesse dinlleiro 
para curar-se, certamente não comeríamos fora, ou 
trocaríamos de carro, ou qualquer outra coisa. É cer
to que todo o dinheirinho seria guardado para envjár 
ao filho. Se algum de nós tivesse um filho sem casa 
para morar, que não tivesse um lar para habitar, qile 
estivesse em uma favela aos pedaços, ou morando 
embaixo da ponte, ning"uém sairia de casa ·e passa
ria Natal e Ano Novo numa praia ou na casa de 
campo. Pensaríamos em vendê-la para que nosso fi
lho pudesse construir a sua. Isso, com certeza, faría
mos!_ Mas somos os pais da Pátria; estamos aqui no 
Senado da República para fazer o que é necessário, 
para exigir o que é necessário. Como se pode c:On
ceber um país do tamanho do Brasil, que tem trinta 
milhões que passam fome e o Governo não ter um 
plano popular para produzir alimento para esse gen
te? Como se pode conceber um pafs como o Brasil, 
que tem milhões que moram embaixo de pontes ou 
em favelas e não haver um plano de construção po
pular para essa gente? 

Sr. Presidente, nós estamos terminando o ano, 
votamos, trabalhamos, debatemos as nossas teses 
e vamos voltar para casa, abraçar nossas famflias e 
dizer: 'Puxa, estamos cansados, foi arroxado esse 
ano'. Pode ter sido, mas será que cada um de nós 
fez a sua parte? 

Sr. Presidente, chefiei a delegação brasileira 
na posse do Presidente do México, representarido o 
Governo Itamar Franco. Fui conhecer o Programa 
Solidariedad do governo mexicano. Confesso que 
me impressionei tanto que trouxe de lá - fiquei um 
dia a mais-, da sede do Solidarledad, o dossiê so
bre o programa. Eram pacotes e pacotes e eu eis 



Dezembro 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 209 

mandei para o comitê de campanha do Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, porque a informação que eu tinha 
era a de que ele estava montando algo semelhante. 

O Programa da Fome, Sr. Presidente, nasceu 
de uma maneira singela Já disse aqui e faço ques
tão de repetir devido ao seu significado: o Lula me 
procurou - eu, quando Líder do Governo - no gabi
nete do Senador Suplicy. Ele me pediu que eu mar
casse uma reunião dele com o Ministro da Fazenda 
Perguntei-lhe o porquê daquele pedido. Ele então 
me disse que tinha um projeto, fruto de estudos fei
tos pelo PT, que traçava estratégias de combate à 
fome que ele gostaria de entregar ao Ministro. Quan
do me deu o projeto, perguntei-lhe por que ele que
ria entregar aquilo para o Ministro da Fazenda e não 
para o próprio Presidente da República. Respondeu
me ele que achava que o Presidente não o recebe
ria. Disse-lhe que se tratava de um projeto da maior 
·importância e que o Presidente o receberia Fui ao 
Presidente, que, não só fez questão de receber Lula, 
como pediu que toda a equipe do PT que tinha mon
tado o projeto também comparecesse. O Presidente 
Itamar recebeu Lula e sua equipe com os Ministros 
do Planejamento, da Fazenda, da Ação Social, en
fim, vários Ministros que compunham o seu Gover
no. Após aquela reunião, mais três reuniões foram 
reali~das e o Governo adotou o programa proposto 
pelo PT. Criou-se então o Programa de Combate à 
Fome .tendo Betinho como Presidente. A idéia foi do 
Lula. Encaramos, absolutamente, Betinho como Pre
sidente e para Secretário Executivo escolheram o 
Bispo de Duque de Caxias, uma pessoa espetacu
lar, pelo seu trabalho, dedicação e competência. 

O Governo fez o projeto com todos os Minis
tros participando dele. Eu participava, como Líder do 
Governo, de todas as reuniões, e o projeto andou 
sem cheiro de Governo, sem propaganda de Gover
no, sem interferência do Governo. Quando havia in
terferências - como quando Lula e o Bispo conse
guiram que as agências do Banco do Brasil se trans
fonnassem em agências do Projeto Contra a Fome
eram diretamente do Bispo e do Betinho, sem inter
ferência do Governo. E o Projeto se deslanchou; foi 
um grande Projeto. 

Devido a esse Projeto, quando o Presidente 
me colocou como chefe da delegação brasileira nes
sa viagem ao México, trouxe então o programa do 
Solidariedad. Eu imaginava que nós, num Governo 
que não tinha nenhum preparo, substituímos, de últi
ma hora, um Governo que saiu pelo impeachment e 
não tinha nada Pegamos um projeto no ar, que era 
apresentado pelo PT. E tínhamos feito aquilo. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso com a sua 
S"ocial democracia, tem um capítulo inteiro dedicado 
a isso, eu imaginava que seria fantástico. O Solida
riedad, no México, criou milhares e milhares de enti
dades de dez pessoas. No México, numa rua, numa 
escola, em qualquer local, se há um problema, cria
se um comitê - um comitê de dez pessoas que que
rem resolver aquela situação. Oficializado aquele co
mitê, o Governo entra com a verba e faz com que 
aquela obra social seja realizada diretamente pelos 
interessados. 

Eu julgava que o programa no Brasil seria uma 
maravilha, Sr. Presidente. Eu estava presente à reu
nião com o Fernando Henrique, Presidente da Repú
blica já eleito, mas ainda não havia assumido o car
go, e o Sr. Itamar Franco era o Presidente da Repú
blica. Nessa reunião, o Fernando Henrique disse 
que havia um movimento insistindo para que a sua 
esposa fosse a a presidente desse movimento; mas 
ele era contrário. E eu lhe disse: Fernando, coloca a 
tua mulher. Ela é altamente competente, é capaz, 
tem gabarito, e o que é mais importante, Fernando: 
lembre-se das dúvidas, das interrogações, dos _Na
mas relacionados à questão, porque envolve vws 
Ministérios, e, normalmente, há ciúme uns dos ou
tros, cada um tem o seu projeto e quer eParecer 
mais. Às vezes fica difícil fazer o plano andar. Se a 
tua mulher é que está ali, se a tua mulher é que pre
side, se é ela quem dá as ordens -a mulher do Pre
sidente da República -, é mais fácil o plano andar. 

No entanto, eu imaginava que seria o Progra
ma de Combate à Fome, do Betinho, ampliado qua
se ao infinito. Eu imaginava que o Programa Soli
dariedad tinha sido feito com maior profundidade. 
Eu falei inclusive várias vezes- até é ridículo falar, 
Sr. Presidente -, mas quando fui Governador dó Es
tado, meu querido e hoje falecido Presidente André 
Foster, foi à Metroplan, um órgão do Govemp e 
criou o Programa Ação nas Vilas, que abria as por
tas para que todas as entidades que quisessem fa
zer obras sociais pudessem apresentar propostas ao 
Governo, que faria o orçamento, o planejamento e 
ajudaria na execução do projeto, dando o dinheiro. 

Sr. Presidente, tive a oportunidade de assistir, 
nesse trabalho Ação nas Vilas, a algo de que não 
me esqueci. Contei essa história há dez dias, ao 
lado do caixão de André Foster, quando, em nome do 
partido, levava a ele a minha saudação de despedida. 

André Foster fez questão de me levar àqaela 
vila e mostrar aquelas casas separadas por um valo, 
praticamente numa miséria total de IO':Io e de fossa 
Aquela gente vivia ali dos dois lados, com algunSI pa-
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Ianques servindo de ponte. Aquele pó, aquele cheiro 
e aquela escuridão davam pena. -

O Governo assumiu o compromisso de fazer o 
planejamento, de dar o dinheiro para aquelas pes
soas sanearem o valo. 

Meses depois, o André me levou lá para ver o 
que aconteceu. Levei um susto. Haviam saneado 
aquele riacho. Depois, pediram e conseguiram as 
pedras para fazer o calçamento. Então, vi uma ave
nida asfaltada com pedras e iluminada, porque eles 
haviam conseguido cinco postes de luz. Além disso, 
aquelas pessoas tinham colocado uns cinco ou seis 
bancos onde podiam se sentar. 

O que cinco meses antes era barro, lodo, fossa 
e escuridão, passou a ser uma avenida calçada com 
paralelepípedo, iluminada e com bancos para se 
sentar. 

Disse para o André, ao lado de seu caixão, que 
eu nunca tinha visto alegria tão grande, nem crian
ças e adultos tão felizes como aqueles. Uma obra 
que não tinha custado quase nada, algumas pedras, 
uns postes de luz, alguns canos, e a comunidade fez 
o trabalho. 

Isso pode ser feHo. É claro que não existe em
preiteira, não precisa estar no Orçamento, não há 
corretagem, não é necessário emenda de deputado 
ou de senador. É claro que ninguém ganha, é claro 
que -tudo é feHo ali pelo preço de custo e os próprios 
trabalhadores fazem o trabalho. Por que estou falan
do isso? Apenas para dizer quantas coisas o Senhor 
Fernando Henrique Cardoso poderia fazer com o 
seu Programa Comunidade Solidária e não está fa
zendo. O Programa está distribuindo bolsas de ali
mentação, está ajudando algumas cidades, por in
termédio de prefeitos - o que é positivo, não estou 
discutindo -, mas está muito longe daquilo que pode
ria ser feito. 

Por isso, Senadora Marina Silva, V. Ex" tem ra
zão quando se preocupa com a possibilidade de o 
mundo vir <> r;aréer a esperança no que pode ser a 
utopia de im<.gir o:r que podemos ser solidários. Soli
dários na ética, que . consiste eni cada um fazer a 
sua parte e não essa história de esperar que presi
dente, senador, governador ou qualquer autoridade 
tomem a iniciativa. Não, cada um de nós deve fazer 
sua parte. 

A humanidade é composta de brancos e negros, 
ricos e pobres, velhos e jovens, chineses e japoneses, 
católicos e maometanos; mas, na verdade, somos ir
mãos. E cada 'um tem que fazer o que pode, cada um 
tam que fazer a sua parte, cumprir sua missão. 

Em se tratando de nós, Sr. Presidente, não te
mos desculpa: somos os príncipes da República, so
mos os Senadores que têm oHo anos de mandato. 
Não só tivemos educação, como pudemos cursar 
uma universidade, pudemos educar os nossos fi
lhos, temos onde morar, onde viver, o que comer. 

Temos aqui um Congresso onde podemos le
gislar. Não legislamos porque não queremos. Temos 
aqui um Congresso onde podemos cobrar ações do 
Presidente da República. Não cobramos porque não 
queremos. O discurso da Senadora era dirigido a 
nós: onde estamos nós na utopia da viabilidade do 
mundo em que todos tenhamos a ética? 

Mais um Natal se aproxima, Sr. Presidente, 
um Natal, se Deus quiser, para muitos, sem fome. 
Creio que neste final de ano, nesses três anos ·que 
faltam para o próximo milênio, esta Casa pode e de
veria fazer também um esforço para construir .,!Jf" 
País melhor. · d 

O que podemos fazer para nos adaptarmos a 
esse novo milênio? O que podemos f~r para sair 
da rotina do dia-a-dia, do marasmo que significa· o 
nosso trabalho, a nossa ação? A gente vem, a gente 
vai, a gente fala, a gente lê, a gente faz-de-conta 
porque, na verdade, tudo é um faz-de-conta. Quan
do é que vamos transformar o faz-de-conta no fé!Zer 
para que as transformações realmente e,xistam? · · · . 

Um bom Natal, Sr. Presidente, aos nossos fu'n
cionários, de modo especial àos mais humildes, aos 
mais simples, àqueles que são funcionários do Se
nado ou tuncionários de empresas que prestam sér
viços ao Senado, mas com aquelas diferenças de 
salários tão grandes, Sr. Presidente. 

Apresentei projeto no sentido de que, no Bra
sil, o maior salário não fosse vinte vezes o menor. 
Na Alemanha, essa diferença é de sete vezes.' O 
Presidente da General Motors não ganha mais do 
que sete vezes o operário que ganha o menor sa
lário. O fato é que o operário que ganha menos na 
General Motors ganha o suficiente para viver com 
dignidade, ·para ter casa, educação, saúde, ·ali
mentação; então, sete vezes mais já é muito. Nós 
nos queixamos de nosso salário, Sr. Presidente, 
mas quantas vezes ele é maior que o do funcioná
rio que trabalha aqui no Senado? As transformaÇõ
es são necessárias. 

Levo minhas felicitações ao Presidente do Se
nado, Senador José Samey, aos meus colegas de 
Senado, aos funcionários que trabalham conosco na 
cobertura parlamentar, aos homens. de imprensa, 
que não fazem muito a cobertura do plenário, mas 
fazem a cobertura da vida política. Levo minhas feli-



Dezembro 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 211 

citações, de um modo muito especial, em um senti
do até. figurativo, aos mais simples, às pessoas mais 
sofredoras desta Casa, àqueles que a rigor estão 
aqui neste Senado, que andam pelos mesmos tape
tes que nós andamos, caminham pelo mesmo grani
to - estamos fazendo reformas para que esta Casa 
fique mais bonita -, mas, na verdade, vivem as mes
mas dificuldades da gente simples, modesta, que 
perfila pelo Brasil. O meu abraço. . 

Desejo de que o discurso da Senadora Marina 
tenha repercussão. Espero, Sr. Presidente, que pos
samos pelo menos discutir, ter coragem de dizer o 
que é e o que não é. O que falamos aqui, a Senado
ra Marinà Silva e eu, pode ser uma utopia, pode ser 
um sonho, é verdade, é sonho quando falamos ela 
ou eu. Mas o que é o mundo, Sr. Presidente, o que 
representa o crescimento da humanidade senão to
dos os nossos sonhos? 

Que bom seria, Sr. Presidente, se os 81 Sena
dores pudessem sonhar com a utopia de que pode 
haver ética no mundo! 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr.Pedro Si
mon, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada .pelo Sr. 
José Alves. 

·o SR. PRESIDENTE (José Alves) - Obriga
do a V. Ex" pelo brilhante discurso. Gostaria de fa
zer nossas as suas palavras quando se refere aos 
nossos funcionários, às pessoas mais humildes. 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Não há 
mais oradores inscritos. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo !2 Se
cretário em exercício, Sr. Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

SGM-P 1068/96 

Brasma, 18 de dezembro de 1996 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que foi verifica
do erro manifesto no texto dos autógrafos referentes 
ao Projeto de Lei n2 1.059, de 1995, que "Cria as 
carreiras dos servidores do Poder Judiciário, fixa os 
valores de sua remuneração e dá outras providên
cias", encaminhado à consideração dessa Casa em 
18 de dezembro de 1996, através do ofício SGM
P/1.066/96. 

Solicito a Vossa Excelência se digne ordenar 
as providências necessárias a fim de ser feita a se
guinte retificação: 

Onde se lê: 

"Ar!. 13. A GratificaÇão Extraordinária instituída 
pelas Leis n"s 7.753, de 14 de abril de 1989, e n2 

7.757, n2 7.758, n• 7.759 e n• 7.760; Iodas de 24 de 
abril de 1989, para os servidores do Poder Judiciário 
da União e do Distrito Federal e Territórios, passa a 
denominar-se Gratificação de Atividade Judiciária
GAJ, calculando-se o seu valor mediante aplicação 
dos fatores de ajuste fixados no Anexo V. • 

Leia-se: 

• Art. 13. A Gratificação Extraordinária instituída 
pelas Leis n"s 7.753, de 14 de abril de 1989, El n• 
7.758, n• 7.757; n• 7.758, n2 7.759 e n2 7.760, todas 

. de 24 de abril de 1989, para os servidores do Poder 
Judiciário da União e do Distrito Federal e Territó
rios, passa a denominar-se Gratificação de Atividade 
Judiciária - GAJ, calculando-se o seu valor mediante 
aplicação dos fatores de ajuste fixados no Anexo V." 

Deputado Luís Eduardo, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Alves) - O ofício 

vai à publicação. 
Junte-se ao processado o PLC 108196. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 12 Pe

cretário em exercício, Sr. Romeu Tuma 

É lido o seguinte: 
-- --

PRESI-9613647 

Brasma (DF), 18 de dezembro de 1996 

Senhor Presidente, 
Encaminho a V. Ex" o Parecer Dedip/Diare-

96/1100, de 18-12-96, que altera o Parecer .De
dip/Diare-9611 072, de 13-12-96, relativo ao Protôco
lo de Acordo entre o Governo Federal e o Governo 
do Estado de Minas Gerais. 

Respeitosamente, Gustavo Jorge Laboissiê
re Loyola, 

OFICIO N2 1.362/SE-MF 

Brasma. 18 de dezembro de 1996 

Ao Senhor Gustavo Jorge Laboissiêre Loyola 
Presidente do Banco Central do Brasil 

Senhor Presidente, 
Solicito seja considerado, no Parecer Técnico 

ao Senado Federal sobre a renegociação das dívi
das do Estado de Minas Gerais, o montante a ser fi
nanciado pelo T escuro Nacional e por esse Banco, 
referente à reestruturação do sistema financeiro es
tadual, conforme constante no Protocolo de Acordo 
firmado entre o Governo Federal e o Governo do Es-
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tado de Minas Gerais e Voto n• 196/96, aprovado 
pelo Conselho Monetário Nacional. 

Atenciosamente. - Pedro Parente, Secretário 
Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - O ofício 
vai à publicação. 

Junte-se ao processado o Projeto de Resolu
ção n• 133/96. 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) -O Srs. Se
nadores Odacir Soares e Mauro Miranda enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma 
do disposto do art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a natureza não 
poupou benesses quando se dedicou a aquinhoar o · 
Brasil. São 850 milhões de hectares, dos quais pou
co menos da metade (371 milhões) é de terra apta 
para a agricultura. Países como o Chile (75,7 milhõ
es de hectares) e Japão (37,2 milhões de hactares) 
não têm mais que 30% de suas terras em condições 
de produzir alimentos. 

A China, um país de dimensão continental, um 
pouco maior do que o Brasil {952,7 milhões de hec
tares), tem 11% de seu território agricuttáveis. Um 
detalhe importante: do potencial brasileiro, nada me
nos CJue 371 milhões de hectares são classificados 
comÕ. de potencial agrícola bom ou regular, sendo 
aproveitáveis de imediato, sem a exigência de inves
timentos significativos. 

A realidade do campo brasileiro, hoje, oferece 
um quadro que representa verdadeiro desalio. Em 
meic ::: tanto potencial, o País planta menos de 60 
milhões de hectares, ou seja, 16% da área aprovei
lável de imediato. Nos últimos vinte anos, a área 
agrícola brasileira estacionou em 50 milhões de hec
tares (1976, 45.868.733 hectares; em 1986, 
54.079.822 hectares; e 1995, 49.911.707 hectares). 

Essa área exploradiCgera entre 70 a 60 milhõ
es de toneladas de grãos. Na realidade, a produção 
brasileira está estacionária. 

O Brasil produz em grãos menos do que a 
França, que tem um território {54, 7 milhões de hec
tares) 15 vezes menor. O Brasil colhe 32 milhões de 
toneladas de frutas em dois milhões de hectares cul
tivados. Individualmente, é o maior produtor frutícola 
do mundo, igualando-se à Índia. Só que, quando se 
analisãm os 31 ou 32 milhões de toneladas que 
constam das estatísticas, metade é de laranja, e 
20% de banana. 

São 70% para as duas frutas. A laranja é 
agroindústria, um negócio completamente à parte. É 
um dos maiores sucessos mundiais em termos de 
agroindústria, base de uma próspera economia rural 
que se aloja em tomo do cinturão industrial que pro
duz o suco, no interior do Estado de São Paulo. 

Como resuHado, o País convive com um baixo 
consumo per capita de frutas e a perda de renda 
potencial por parte de milhares de pequenos produ
tores. Um mínimo de apoio, orientação e organiza
ção elevaria de muito a competitividade e produtivi
dade agrícolas e a renda do campo. Realizar essa 
tarefa com urgência, é um dos grandes desafios na
cionais. 

O esforço para transformar essa realização 
apóia-se, na prática, em um vasto conjunto de açõ
es, que une os setores público e privado. Os vulto
sos investimentos feitos pelo Governo em infra-es
trutura básica de irrigação, principalmente no Nor
deste, são um exemplo. 

A criação de modernas entidades de pesquisa, 
como a Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária e seus centros regionais, o IAC- Insti
tuto Agronómico de Campinas, o ITAL - Instituto de 
Tecnologia de Alimentos, de São Paulo, o IAPAR
Instituto Agronómico do Paraná, o IPA- Instituto de 
Pesquisas Agronómicas de Pernambuco, e outros 
centros estaduais de pesquisa, são também bons in
dicadores dessa disposição. 

A opção de priorizar, no conjunto de políticas 
nacionais, o apoio ao campo e, em particular, à fruti
cuHura, é conseqüência natural das vantagens eco
nómicas e sociais que essa relação de custo/benefí
cio apresenta. Basta conferir: 

. Cada hectare plantado com frutas e hortaliças 
gera entre 3 e 6 empregos diretos, além de outros 
tantos em atividades correlatas; nas culturas tradi
cionais, essa relação é de 1 (um) posto de trabalho 
por hectare. 

• Cada hectare plantado gera renda entre 
U$2.000 e -US$25.000, contra menos de US$500 
das culturas tradicionais. 

• Essa produção amplia rendas e salários a~ra 
indivíduos, além das receitas tributárias para &f l!!s-
feras do Poder Público. ' 

• A geração de empregos no campo reduz o 
êxodo rural e atenua os problemas de explosão po
pulacional nos grandes centros urbanos. 

• O uso intensivo de mão.<Je-obra feminina 
contribui para a promoção da mulher, aumenta a 
renda familiar e reforça a retenção de amplas parce
las da força de trabalho no campo. 
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Estudos e indicadores confirmam o grande po
tencial para frutas e hortaliças, tanto no Brasil quan
to no exterior. Pesquisas da FAO- Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e 
de outros centros internacionais de informação mos
tram que o consumo de frutas frescas e derivados 
(sucos, purês, enlatados, etc.) cresce a taxas supe
riores à média dos alimentos. A busca de uma quali
dade de vida mais integrada ao ambiente, privilegia 
as frutas e alimentos naturais. 

E como se não bastassem os recursos coloca
dos à disposição pela natureza e a força dos merca
dos criados pelo homem, a produção de frutas tem 
na alta rentabilidade outro poderoso elemento indu
tor de sua expansão. 

Graças à sua produtividade física, a fruticuHura 
consegue, em cada hectare cultivado, de 5 a 20 ve
zes mais produtos, do que as chamadas culturas tra
dicionais de grãos e cereais.: 

A título de exemplo, listamos alguns rendimen
tos de produtividade física (toneladas/hectare/ano) e 
rendimento bruto US$/hectare/ano) entre frutas e 
grãos/cereais: 

Produtividade Rendimento Bruto 
Frutas FB::a(b eladasl (US$/loneladalano) 

heclarelano} 

abacaxi ..•••• 40,0 6.000,00 

acerola ...... 20,0 10.000,00 

banana ......• 40,0 2.500,00 

goiaba •.....• 20,0 10.000,00 

maracujá ... 12,0 9.000,00 

Grãos/cereais 

arroz ...... 4,0 300,00 

feijão+ .... 2,4 1.600,00 

milho+ ..•.. 6,0 660,00 

soja .......... 2,5 400,00 

É importante frisar que os índices de produtivi
dade física (toneladas/hectare/ano) são valores mé
dios no Brasil, com irrigação, utilizados na falta de 
outras informações. A margem de lucro é de 20% a 
40% do rendimento bruto. Para o caso do feijão e 
milho, a produtividade é anotada para duas sa
fras/ano. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, se
gundo Jean Paul Gayet, diretor secretário do IBRAF 

- lns!Huto Brasileiro de Frutas, de São Paulo, "Há 
uma tendência a modernizar a fruticuttura. Co"Side
ro modema uma frutiouHura que tenta reduzir riscos, 
como os climáticos, usando irrigação, estufas, siste
mas de plasticuHura, tecnologias de produção mais 
avançadas que necessitam de um investimento um 
pouco maior, portanto aumentando o risco do retor
no financeiro, mas em compensação, reduzindo o 
risco climático, por exemplo". 

Essas tentativas de modernização, na área da 
irrigação, plasticuHura ou estufas, estão sendo relati
vamente bem-assimiladas. O que tem sido deixado de 
lado, no entendimento de Jean Paul Gayet, é a parte 
genética, a qualidade das sementes e das mudas. 

No Brasil, a produtividade de quase todas as 
frutas é de menos da metade da verificada em paí
ses como a Espanha, Chile, África do Sul e Nova 
Zelândia. No Chile, a produtividade média da maçã 
é de 57 toneladas/hectare. As áreas com menos de 
45 toneladas/hectare são consideradas inviáveis. 'No 
Brasil, a produtividade média, diz Gayet, é de 22 to
neladas/hectare. 

Da manga e da banana, também são baixos os 
índices de produtividade. Internacionalmente, não há 
produtividade abaixo de 50 toneladas/hectare. O pri
meiro exportador mundial de banana, o Equador, 
produz 50 toneladas/hectare exportáveis, o que sig
nHica dizer, alcança de 70 a 80 toneladas/hectare, 
descarta uma parte e exporta as 50. 

O interesse pela fruticultura chegou também à 
Amazônia, região que se caracterizava por produção 
muito restrita, proveniente dos pomares residenciais, 
chácaras, pequenos sitiantes e ribeirinhos. O Estado 
do Pará destaca-se na produção de frutas com plan
tações comerciais de mamão papaya, maracujá, 
acerola e murici, que suprem indústrias locais, fabri
cantes de polpas, sucos e sorvetes. 

Recentemente realizou-se em Belém, o Semi
nário de Investimento em Agronegócios - AGROIN
VEST. Por ocasião do evento foram feitos contatos 
entre produtores e importadores, que abrirão oportu
nidades para frutas como o mamão papaya, o mara
cujá, acerola, limão e vários tipos de flores produzi
dos no Pará. Estes começam a ser exportados para 
a Europa, no início de 1997. 

A Associação dos Fruticultores do Pará (AS
FRUTAS) negociou com uma empresa da Bélgica a 
utilização de um avião cargueiro para transportar fru
tas, a partir de marçc num vôo direto mensal a partir 
de Belém. O Vice-Presidente da Asfrutas, Sr. Teodo
ro Nagano, diz que em cada vôo transportará algo .N. 
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em tomo i:le 35 toneladas de trutas. Só em relação 
ao mamão, há possibilidade de exportação de 300 
toneladas em 1997. 

No Estado de Rondônia, a fruticultura vem sen
do estimulada mediante a cooperação da empresa 
Fruit-Ron - Indústria, Comércio e Transformação de 
Frutas de Rondônia, com a Secretaria de Agricultu
ra, Emater, e associações de pequenos produtores, 
contando com o apoio financeiro do Banco da Ama
zônia S.A. Extensas áreas estão sendo plantadas 
com acerola, abacaxi, mamão papaya, maracujá e 
coco-da-baía 

A área agrícola do projeto fruticuHura abrange 
os Municípios de Theobroma, Jaru, Urupá, Ouro 
Preto do Oeste, Ji Paraná, Cacoal e Presidente Mé
dici. A Emater-RO, informa que o projeto abrange 
um total de 790 propriedades cadastradas e assisti
das. A idade atual das plantações é de, no mínimo, 
dois anos, já em fase produtiva. 

A mais extensa área de plantio é o da acerola, 
com 563 hectares; o mamão papaya, com 401 hec
tares; o abacaxi, com 360 hectares e o maracujá, 
com 98 hectares. Além dessas áreas, existe, na 
abrangência do projeto fruticultura, um plantio de 
2.612 hectares de coco-da-bahia, destacando-se 
como maior plantador o Município de Ouro Preto do 
Oeste, com 1.630 hectares, ou seja, 62% da área de 
coqueirais. 

··Os produtores rurais do projeto fruticultura fo
ram financiados pelo Banco da Amazônia S.A., via 
FNO - Especial, num total de 536 produtores; o 
Banco do Estado de Rondônia-BERON, financiou 
com recursos do Planafloro 195 produtores; e 59 
produtores que bancanam os custos com recursos 
próprios. 

Cada pequeno produtor é financiado em um al
queire (2,42 hectares) de fruticultura, com investi
mento de R$3.400,00 correspondendo R$2.000,00 
para a aquisição de mudas certificadas das espé
cies, e R$1.400,00 para a infra-estrutura. A estimati
va de receita bruta do somatório das áreas de acero
la, abacaxi, maracujá, mamão papaya atinge 
R$6.200,00/ alqueire, ou R$2.562,00/hectare. 

Ressalte-se, que os maiores custos da fruticul
tura são da mão-de-obra familiar. Este é um dos mé
ritos indiscutíveis do projeto fruticultura, que é o de 
ter sido desenvolvido para atingir o público alvo dos 
pequenos produtores, dar utilização à força de traba
lho do conjunto familiar, propiciar novas fontes de 
renda e contribuir para evitar o êxodo rural. 

O empreendimento industrial da Fruit-Ron tem 
uma sólida base e conta com as possibilidades de 

futuras ampliações. O terreno industrial é de 24 mil 
metros quadrados; a área construída, conta com um 
prédio industrial com 1.800 metros quadrados de 
área útil, três casas (administração, véstiário e relei-

. tório), coin 563 metros quadrados. 
No que se refere aos detalhes técnicos do pro

jeto industrial da Fruit-Ron, poupo-me de repetir as 
informações que foram trazidas a essa Casa, em 
discurso que proferi no dia 11 de outubro último. A 
Fruit-Ron conta com instalações e equipamentos 
modernos, adequados para a industrialização e co
mercialização de seus produtos nos mercados mais 
exigentes. Isso é possível por ter-se assegurada a 
matéria-prima produzida por centenas de pequenos 
produtores de diferentes. municípios rondonienses, ~ 
pela tradição que se firmou em virtude da larga ex
periência trazida por migrantes do Paraná. 

No extremo oeste do Estado de Rondônia, iã 
quase na fronteira com o Estado de Mato Grosso, 
distante 700 quilómetros da cãpital, Porto Velho, 
está localizada a cidade de Vilhena. Tem uma aHitu
de de 600 metros, clima temperado e· situa~se ria re
gião de cerrados. A população registrada no Censo 
Demográfico de 1991 foi de 39.263 habitantes e ,é 
constituída de migrantes do sul do País, majoritaria
mente gaúchos, com a participação de catarinenses 
e paranaenses. . 

Em Vilhena verifica-se uma interessante parce
ria entre o poder público municipal e associações de 
pequenos produtores assentados nos arredores da 
cidade. Vilhena detém, no EstBdo, a liderànça do 
processo de urbanização, com 87,9% de sua popu
lação vivendo na sede do município. 

A rápida urbanização de .Vilhena pode ser ex
plicada principalmente pela fragmentação territorial, 
tendo perdido antigos distritos que, sucessivamente, 
passaram à categoria de municípios. Assim, foram 
em;mcipados os municípios de Colorado (1981 ), Ce
rejeiras (1983), Cabixi (1988) e .Corumbiara (1992). 
Expressivas áreas de seu território e significativos 
segmentos populacionais, registrados como de sua 
área rural, passaram a ter autonomia administrativa. 

A área rural de Vilhena recluziu-se, perdendo, 
também, expressivo contingente populacional, cuja 
atividade produtiva quase que se restringe à pe
cuária de corte, que emprega escassa força-de
trabalho. 

A Cooperativa dos Produtores de Hortifruti
granjeiros Brasil Norte Ltda., Coopemorte, foi funda
da em maio de 1996. O número de associados é de 
7 4, que controlam 265 estufas de 500 metros qua
drados, com as dimensões de 1 O x 50 metros. 
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A plasticultura vem permitindo a produção de 
tomate, pimentão, pepino, beringela, abobrinha, va
gem, cenoura, beterraba. A predominância da pro
dução é de tomate "longa vida", com 65% do volume 
produzido; segue o pimentão de diversas cores, com 
30"/o. Os restantes 5% vão para o pepino, a beringe
la, a abobrinha. Faz-se entre os espaços das estufas 
o plantio de batata-doce. 

A produção dos associados alcança 2.000 cai
xas de 20 quilos de produtos, colhidos semanalmen
te e vendidos em Rondônia, mas começando a abrir 
mercado em Manaus, Amazonas, Rio Branco e 
Acre. Cerca de 120 estufas já plantadas ainda não 
estão em fase de colheita. 

A meta a ser alcançada pelos associados da 
Coopemorie é de atingir, em março de 1997, 350 
estufas dentro da área do projeto plasticuttura. Ou
tras 80 estufas estão sendo construídas fora da área 
·do projeto em chácaras que estão associadas à 
Cocpemorte. 

No horizonte de março de 1997, passando a 
contar com 11 O associados, a geração de empregos 
será de 450 vagas. A produção subirá para 4.500 
caixas de 20 quilos de hortigranjeiros, produzidos 
semanalmente, com um faturamento bruto anual es
timado de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhen
tos mil reais). O mercado preferencial continuará a 
ser o mercado interno de Rondônia, mas ampliando, 
gradativamente a clientela em Manaus e Rio Branco. 

A área do projeto, nas imediações do núcleo 
urbano de Vilhena, foi cedida e preparada pela Pre
feitura Municipal, que estendeu linha de energia elé
trica para o projeto. A aquisição dos materiais para a 
construção das estufas, mão-de-obra para construi
las, foi iniciativa individual dos associados. Cada 
qual empregava material condizente com sua capa
cidade financeira. 

Cada associado pode ter, no máximo, cinco es
tufas. Dentre os associados existem técnicos agríco
las e agrônomos que prestam assistência técnica 
aos produtores. A plasticultura recebe orientação da: 
Emater-RO e do Centro de Pesquisas Agroflorestal 
- CPAF, da Embrapa, que têm técnicos residentes 
em Vilhena. O Presidente da Coopemorte é o Sr. 
Comélio Luiz Recktenwald, que está negociando 
com o Banco da Amazônia S.A., concessão de em
préstimo via FNO, no montante de R$1.000.000,00 
(um milhão de reais) para a aquisição de caminhões, 
máquinas agrícolas, construção de mais 100 estufas 
e conStrução de um Laboratório de Análise Vegetal. 

Outra experiência é a da Cooperativa dos Fruti
cultores de Vilhena, que vem administrando o proje-

to Frutiama. k éxei:úçãõ dõ" Frutiama está a cargo 
da Cooperativa dos Fruticultores e da Prefeitura Mu
nicipal de Vilhena. Ela também conta com o apoio 
do Ministério do Exército que cedeu uma área de 
1.070 hectares à Prefeitura e esta a repassou aos 
cooperativados. Conta igualmente, com o apoio da 
Secretaria de Estado da Agricuttura, do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, Emater-RO, Incra -
RO e CPAF- Embrapa, 

A área do projeto, de 1.070 hectares mantém 
uma reserva de 27Q; os restantes 800 hectares es
tão divididos em lotes individuais de quatro hectares. 
A gleba de terras tem uma cobertura vegetal de 
campo cerrado, distante do núcleo urbano de Vilhe
na 12 quilômetros. 

O preparo da área e a divisão topográfica dos 
lotes foram feitos em parceria com a Prefeitura de 
Vilhena e os associados da Cocperativa de Fruticul
tores. A Prefeitura executou obras de uma pequena 
represa no lgarapé lquê, com 4.000 metros de toma
da de água, para a irrigação dos plantios. Cada as
sociado contribuiu com R$2.000,00 (dois mil reais) 
para a constituição de um fundo para aquisição de 
mudas e de calcário. 

Em dezembro de 1996, existiam 60. cooperati
vados, havendo uma projeção de alcance de 200 em 
três anos. O Projeto Frutiama contempla a imP.!ijnta
çãq de culturas frutíferas (goiaba, maracujá, ~aca
xi, m€-lão, uva, melancia) em consórcio com oleríco
las (cenoura, beterraba, batata-doce, <!bóbora e chu
chu), de ~rd9 .com o ciclo produtivo. 

A comercialização dos produtos, inicialmente, 
será feita in natura, passando gradativamente a ser 
processada sob a forma de polpa, massas, geléias e 
conservas. A previsão da produção é a de que nos 
anos 1997, 1998 e 1999, atingirá 5.785, 9.615 e 
14.495 toneladas, respectivamente. 

O engenheiro agrônomo Sidnei J.P. Campolin 
é o supervisor do projeto, contando com a ajuda de 
dois técnicos agrícolas. Está prevista a geração de 
três a quatro empregos por lote e, no total, ~ a 
800 pessoas trabalharão no Projeto Frutiama. 

As iniciativas da Coopemorte e da Cooperativa 
dos Fruticultores de Vilhena, por certo, não teriam 
vingado, não fosse o decidido apoio prestado pela 
Prefeitura Municipal de Vilhena, sob a administração 
Ademar Marcel AHredo Suckel. Este sem paternalis
mo, está incentivando a produção de hortifrutigran
jeiros, para a melhoria da dieta alimentar do rondo
niense e para a tão necessária geraçã~> de empre
gos em Vilhena. 
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O processo de rápida urbanização pelo qual 
vem passando Vilhena, ocorre em outros municí· 
pios. A cada mês, a cada ano, verifica-se a criação 
de novos municípios, com escassas populações e 
escassos recursos que permitam a sua consolidação 
satisfatória. · 

A produção de hortifrutigranjeiros, seqüenciada 
pela agroindustrialização, poderá tomar-se uma so
lução satisfatória para a geração de emprego para 
as populações que migram do meio rural, atraídas 
pelas enganosas perspectivas de uma vida urbana. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Petrobrás aca
ba de tomar realidade a implantação do poliduto que 
vai resolver em definitivo a questão do transporte de 
combustíveis para a região Centro-Oeste. O óleo 
diesel já começou a ser bombeado regularmente, no 
trajeto de 964 quilómetros entre a refinaria de Paulí
riea e Brasília, e em breve serão incorporados a ga
solina, o querosene de aviação e o gás liqüefeito de 
petróleo. Ainda sem data marcada, a inauguração 
oficial vai acontecer provavelmente ainda este ano. 

Acho que as palavras são dispensáveis para 
ressaltar a importância desse projeto para o desen
volvimento do Centro-Oeste, e principalmente para o 
meu Estado de Goiás. O futuro se encarregará de 
dimenSionar os efeitos do empreendimento. Tanto 
na redução dos custos de transporte quanto na se
gurànÇa do abastecimento e na proteção ao meio 
ambiente. Numa fase da vida brasileira em que os 
grandes projetes de infra-estrutura não passam dos 
limites dos sonhos, quero deixar aqui o· registro de 
meu entusiasmo. 

No Brasil, apesar das sucessivas marcas obti
das pela Petrobrás no crescimento da produção de 
derivados de petróleo, o sistema de transporte evo
luiu precariamente, mantendo-se os meios tradicio
nais dos caminhões e das ferrovias. Basta dizer que 
a rede de oleodutos e gasodutos respondem por 

apenas 3,84% no conjunto de todos os modais de 
transportes. Enquanto isso, na Argentina a rede de 
dutos é quatro vezes maior que a brasileira. A rela
ção é de 23% nos Estados Unidos, o país que mais 
avançou na massHicação do sistema, que é o mais 
barato e o que oferece os melhores resultados no 
retomo dos investimentos. 

A estrutura de tancagem que foi montada na 
área de influência do poliduto oferece todas as con
dições de segurança para o abastecimento de deri· 
vados. Ela será muttiplicada por quatro no diesel, na 
gasolina e no querosene de aviação, e por sete na 
" m:~c;ão d" reservas de gás. As demandas de 
Goiás correspondem a volumes mensais de 102 mil 
metros cúbicos de diesel, 29 mil de gasolina e 40 mil 
de gás. Os cálculos da Petrobrás são de que, ape
nas no óleo diesel, a substituição do transporte rodo
viário vai permitir uma economia de 503 mil dólares 
nos primeiros 20 anos de utilização do oleoduto, que 
terá vida útil garantida de 50 anos. 

Com terminais de abastecimento, bombeamen
to e armazenagem em Ribeirão Preto, Uberaba, 
Uberlãndia e Goiãnia, antes de chegar a Brasília, o · 
poliduto consumiu investimentos de 400 milhões de 
dólares. Trata-se de um volume de recursos sem dúvi
da elevado, mas os seus resuttados económicos para 
o desenvolvimento da região Centro-Oeste vai COI'I\7 
pensar o esforço da Petrobrás, que merece todo o te'l 
conhecimento do povo goiano pela dimensão do desa
fio que foi vencido graças à competência de seus téc
nicos. O futuro vai mostrar que valeu a pena 

Eram as minhas palavras, Sr. Presidente. Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tra
balhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20h22min.) 
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Ata da 1 Q2. Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 19 de dezembro de 1996 

3!! Sessão Legislativa Extraordinária, da 5~ Legislatura 
Presidência dos Srs.:José Samey, Júlio Campos 
Ney Suassuna, Ramez Tebet e Jefferson Péres 

As 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade_ Antonio Canos Magalhães_ 
Artur da Távola _ Benedita da Silva_ Beni Varas_ 
Bernardo Cabral _ Carlos Bezerra _ Carlos Patrocí
nio _ Carlos Wilson _ Edison Lobão _ Eduardo Su
plicy _ ÉJcio Alvares _ Emma Fernandes _ Epitácio 
Cafeteira_ Emandes Amorim _ Fernando Bezerra _ 
Flaviano Melo _ Francelina Pereira _ Francisco Es-

. córcio _ Freitas Neto _ Geraldo Melo _ Gerson Ca
mata _ Gilberto Miranda _ Gilvan Borges _ Guilher
me Palmeira _ Henrique Loyola _ Hugo Napoleão _ 
Humberto Lucena_ fris Rezende _Jefferson Peres 
_ João França _ João Rocha _ Joel de Hollanda _ 
Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Agripino 
_ José Alves _ José Bianco _ José Eduardo _ José 
Eduardo Outra _ José Fogaça _ José lgnácio Ferrei
ra ~.José Roberto Arruda _ José Samey _ Júlio 
Campos _ Júnia Marise _ Laura Campos _ Levy 
Dias _ Lucídio Portella _ Lúcio Alcântara _ Lúdio 
Coelho _ Marina Silva _ Mariuce Pinto _ Mauro Mi
randa _ Nabo r Júnior_ Ney Suassum1 _ Odacir Soa
res _Onofre Quinan _ Osmar Dias_ Pedro Simon _ 
Ramez Tebet _Regina Assumpção _ Renan Calhei
ros _ Roberto Freire _ Roberto Requião _ Romero 
Jucá _ Romeu Turna _ Sandra Guidi _ Sebastião 
Rocha_ Sérgio Machado_ Teotônio Vilela Filho_ 
Vilson Kleinübing _ Waldeck O melas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A lista 
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

A Presidência recebeu o Aviso de n• 1.106, de 
1996, de 13 do corrente, do Ministro da Fazenda, 
encaminhando, nos termos da Resolução n" 57, de 
1995, do Senado Federal, o Ofício de n• 3.329/96, 
do Banco Central do Brasil, contendo o relatório da 
execução do Programa de Emissão e Colocação de 
Títulos de responsabilidade da República Federativa 
do Brasil no mercado internacional. (Diversos n• 
109, de 1996) 

O expediente, anexado, em cópia, ao proces
sado do Projeto de Resolução n• 112, de 1994, vai à 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

O_ SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A 
Presidência comunica ao Plenário que a Comissão 
Especial do Senado, criada pelo Requerimento n• 
585, de 1996, destinada a apurar in loco a situa
ção dos ·garimpeiros em Senra Pelada, elaboração 

-- e apresentação de relatório a ser encaminhado à 
Presidência da República, com subsídios que pos
sibilitem resolver o aluai estado de conflitos exis
tentes na região, encerrou seus trabalhos com a 
apresentação do Relatório n• 5,' de 1996, com re
comendações que serão encaminhadas aos órgã
os competentes. 

É o seguinte o Relatório apresentado: 

RELATÓRIO NO 5, DE 1996 

Relatório da Comlodo Especla~ criada -do RoquoriiiiOidD n• 
585, da 1996-SF, dHtinada a •apurar "ln foco" a oJiuaçlc! doo 
garimpeiros em Sona Pelada, lilllonoçlo • ~ de 
relatório a .ser encaminhado t Pf'Hidlnci8 da República, com 
subsfdioa que poaslbllttem resc»ver o aluai estado de c:onftito 
existanto na regiJo•. 

1. !ntrnduclst 

Relator Soo:tdpr; ERMANP§S ~RILf . 

"Nos regirmJs dd>~ o .QOKI rJitfega podef6$. 
mJo só de ~ m.u. & sobnJttJdo. d9 
~. • .sous ~no c.tmara. PBnJ 
qiHt as.segur&m um govemo PlfJbO I! eficHJm&':tcart 
L. BecQit, ~ MoGIIfmao. Maari. 1941, pp. 7'1 e ... 

Em 13 d& junho da 1996 um ~i&n~ finnado pelo líder smdlcal F~áo 
Marc:ollno. r~senancso ;arimpe1ros de Serra Pelaéa. fOJ ~ ao PntSident& 
da Com1sdo 01ret~ CIO Senado Ft<Serat, S«tadQr José Sam.y'. 

2 

~ O expeQionte bYJcam a .... do dJreiiOS constituc:IONIIS sot:n O uso dO bem 
~ constrtuido pela JiiZida de ouro loc:.alizada no ga'lm!XI de Sct~Ta Pelada. e 
SOIICi:t&m cn~ de COl711SÃQ do Congrauo pWa verrt'ic:ar a SI~ dO$ 
ganm~ro.. 

Por tai7IWm . ccnttr pedidOs e sugestões da alçada do Poder ~. 0 
ex;!ed.,te fc1 enc:atTunhado ao ProSJdent• da Repljbhcaz, anvU do offc:o n• ,93. 
de 14 de junho de 1996, • na semana segwnte, em 19 de pmho. com 0 
Roquenm.nto ~~~ UrgtnCI4l na 611, do 1996, foi aprovada ii 0'1~ desta ComiSSão. 
propostalltr.tves do Roquenmento na 585. do 1996-SF. 

3 

No d~ segwnl:e. txn repreMnta'Tte da Comp.ni1ill Vale do Rio Coce lllttl'egQU 
CÓI)IU Clrt doct.rnentca e.xtrllidol do pn:JCeQ01 aci'nmi.ntivol: e }Udiqaq:, p.;n 
e.sdar.cer cs difWitos da ~~~~ sotn ~· jcdll (P'*enorrntinw novos 
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dOCUI'T1WitOS toram an.udol• }. ~iu-u qu1 comitivli icwmadll pelos s.n.doNs 
Edison t.obio. Ademir Arlchde. o ErMndel Amonm, ~ U1T11 Comtsslo 
Extema da Cjmara dos~ IM'I YtSitlla s.rr. ~·. 
Os intograrnes da comrtiva ccinatataram revoltll c:om 1 atividade de ptls.Quisa 
geológrca da Companhia. arnpatadll em deciUo conc:dSIYa de medida ltmtnar 
roquenda para aSMgUtar posse do dirwrto mt,_... na .,._ dalimrt~ polo Deaoto 
do lavra n"'74.509. 

Sobre o usunto, ôltravQ da Mw!sagem n"' 682. di 15 dtl julho de, 1996. SUII 
Exeolinoa o Pre:srclenta d:l RepúbLa FernandO Honnque CardOKI , transrmtlu 
Relatóno do Ministro da Estado da Minas 1 Energra. Ratmundo Brite. ·socn os 
arn~s hístOnc:os o o estado atua1 dO litlgto entre a Companhta Vale do Rio 
Doce- CVRO a os ox-;.nmpotros de Sem! Pelada". 

Do Relatóno do Mintstro das Mina • Energra, 1 c6pas dos documentos extraidos 
de processos adtTUntstrativos a Jucllciars, entregueS ptill Companhia. venfi~u-H 
QUO aQUela medida Umtnar fel i c:onc:edida com fundamento om Oodar~o do ou·etor 
do Oapartamonto N.:.onal da Produç.lo Minerai que atesta a tntogndade do 
Docreto da Lavt~~ n"' 74.509 de 5 de se~oro de 1974. na área de 100 hltdareS 
celirrutad.'l na l.et r1' 7.159 de 11 de Junho da 19&4. docorrenta da retrficaçlo da 
conceuao da lavra. dtl que trata aqu.la o.:reto. QUtl foi paga com reo.nos 
tncluidos no Orçamento pn esta desttnaç.io, c.ontcrme autcnz:adO naquela ler. 

Esta rnusítadlr dodaraçlo do inte;ndadi da direrto qt,Ja foi o:onatdido em decreto. o 
ap6s. retirado per lai, ~ om aprovaçio do Presidenta óa Rapúblrca i 
Exposrçlo da Mctfvos n" 019 da 1992. do Ministra dlllnfl'a-ostruiUnl. Joio .Santana. 
CIIJO deu tanno ;i autonzaçio dll g;anmpagem na área, restaurandO os drrertos da 

.Companhia. 

S. 

Finalmente. em 13 de agosto ata Ccmisslo foi instalada. a vista a ampliaçic dos 
podem da controlo do Congresso NACIOnal qu• a Constrtuiçlo rntroduzru. 
deten'nrnando c;uo lhe cat. sustar ~o.s normativos de Poder Ex&euttvo quo 
&xell'tlltam de pcc1or regulamentar. ou dos Imites de delegac;o1clegrslativa. 

2. Con!t!tulelo ela Ccm!UIO 

6. 
Esta Comisskl Esooeral do Senado Federa!. ccrnoest1 por 7 (sete) membrcs 
~tulares e rgual nUmero da suplentes, foi c:nad.1l cc~to o .art. 58 da Constrtt.rrç.tc. · 
e .artrges 71 o 74 do Ragrmento lntamo desta Cõls;~, atr.~vés da õliX'OV~ dO 
RequenmMtto n• 585, do 1996-SF, dfltmada ;r •apurar "in loco" a srtuaçio dos 
~rros em s~ Pelada. el~ e apresentaç.lo do Relatóno a ser 
encam~nhado a Presrd6nca óa RepúbliCa. com sutsioos que possrbrhtom resolver o 
att.ral estado de conflrto exrstente na reç:rio". 

Assrm.'fa rnstalada em 13 da :190$to.'d.1996, com prazo ate 15 da dezembro. III: a 
saçumta composrç.áo1

• 

PRESIDENTE . Senador EOISON LOBÃO 

VICE-PRESIOENTE. Senador AOEMIR ANDRADE 

RELA. TOR. Senador ERNANDES AMORIM 

Senadores Trtulares : 

Emandes Amorim -IRO: 

Gilvam' Sorg:es .PMOBISC: ·· 

Edison Lobão - ':_FUMA; 

Bello Parg:a - PFLIMA: 

Coutinho Jorge • PSOBIPA: 

Ademir Andrade - PSBIPA; 

Sebastião Rocha POT/AP; 

ns <SCJ111111Gdo~. 
' ns c scEWJW:S do~. 

Senadores Suplentn! 

Mér~u.ce Pinto • PMO~; 

João- França • PMOBIRR~ 

Jonas Pinheiro· F'FLJMT; 
Júlio- Campos ~ PFLIMT: 

Jefferson Peres- PSDBfAM; 
Regina Assunpç:io • PTBIMG; 

Vago· 

'ao:=<~> l ."CCoc:wnemos-..n~~aX~spcLaC~ VUdoRio"'-· 
' õLIIC<O l· "lacno do: COIQISQQ E-~ Ci:unclo: ~· 

fls csqwmada~ 

• ns c ~ do l'roc:usido; 

3 Prrr'Pt.nrntntp d9! Trabf'hOI 
3.f .Auditncia P(ibUca ,. 

• Em 29 de agostO a ComriSio realiZOu audilnciar ~para ouvir o Clrotor7Genll 
do O~ NK!onal C11 Produ;lo Mineral, Geellogo Mlpl ~ • QIA 
~ou hi~ónc:o da avolu;lo do garimpa da Sem! Pelada: rapondou 
rnàagaÇ6es: a rnformou sobrll esfotço entPtMnC[ido no ~ do órgio para 
~ da alit\ldtr em ~ a ganm~. conforme o ordOnarT\On!O 
impresso na !egislac;io postlti'IOI' a ConsutuiÇio. 

9 
Em IUmll, o MgUrmr. 
Em 1980 deacobciu"" 01.11'0 no sul do Estado do Par.i: o governo miliw int.,...ru Põlr.l 
ordenar o ganmpo formado cem miiMrn de pessoas: ~ou-a • nova substinoat 
ao Oec:reto n" 74.509/74, da lavra do fen'o: foi [:)Ublic:adll Portana autonzando a 
Caixa economa a carnef'CIIiza- cem o trtut. da pesquisa o otM"O extrafelo: • o 
trtu!ar do o.a.to protoc.o!cu um plano do posqursa para • nova~ adrtadól. 

No ano seguinte • *"foi ~pela COirl*\hill Valê elo Rio Ooce. 
10 
Em·. 1983 a Ccnipant,~ ~ relatório da pesqursa a obteve ii ~: 
prctocclou Plano da Alxovertamento Er:on&nico, e ~ averbaçlo dO 
adi.tamento (Au) no doer.to da lõM'Il; a garimpagem foi suspensa e o Executivo 
vetou Proteto Legislôlllvo que prorrogou a autoriz:;1ç:1o panr os ganmpeiros 
conbnuar.m suas a!Mdaldn. com grande c:cmoç1o pcpuJ•. 

11. - - ., 
Em· 1984 -foi aprovado Prqeto do Lei do Exocutivo ~ • rnduslo da 
recursos no orçamento. destrnado a pagan'MitltO da ~ Cll c;onr:esdo de 
lamr de que trata aQUela Oac:roto, a destina"ldo a área deCcmtriUI desta r.cm~ 
ao -aprovertamlltnlo do sub~s mtnera•s exduslvnenta por traealhol 'da 
ganmp.agem. q1.111 f01 permitida ate 31 da dozombto da 1988, com .utcrizaçlo ao 
Podltl' Exea.rtivo para prOrrogar esta prazo, conforme drsposltivo moddicado pel,. !ai 
n• 7.599. da 1987. · · 

12 
A lei n" 7 599. dO 1987. alãm de outras dispos!Ç6es, cn01.1 GnJQo do Trabalno para 
prepor ortentaçio ao fxeet.IIIVO n;i busea dll IOIUçlo dafitlrtlva qu;u110 ii ôltlVIdadO 

_ ganmpoira em Serra Pellild.a. CUJaS racomendllçOes n#o foram ccns!dar'adas pelO 
Governo. 
13 
Sogutu-se sucessrvos·.aecretos da prOI'Tcgaç.So da 'autonzaçio dil garimoagem ati o 
decretO sfn de Junho de 1991. que r&stnngtu a autonzaçao nos I'8JIIIto$, a marcou 
seu 1étmrno para 11 de fevet'O!ro de 1992. · · 
14 . • 

O Oiretor do 0~10 Mineral ac~ que o Syprgrno TnbtJnal Federal 
CDtocou.-sa contra Mandado de Segurança rnltfl'OSIO 'Para tmpugnill' es10 doete!O 
sln, d& ·fLIJ"'ho da 1991. e autonzar a contrnUtdade da garimpagem. ordanal'ldO 
r11tomo da. dlr.itos minerai$ à Compamia Vala do Rio Doce. 
Ourant. os quastronamemos que ~-so. este actHclmo foi contestado pele 
Sr. 'Mano Gilbeno do 01iverra, adVogado da CooperatiVa de Ganmporros rmpotranle 
do Mandado de Segurança. . . 

O Sr. Mário Gilberto regrstrou QIJII Ma uma tntom1;rÇio falÁ- Que o Trtbunal 
houvHM ordenadO retomo dos drr•rtos m1nerars • Companhra Vai• do Rio Ooea. 
~ qutr isto fo ... t•vacto •m c:oMidetaç.io peloa Senhorn Sanadorn· 
Al•~ando que ·estio passando o trator por oma das letS do Pais e·do pr®no tex1o 
cor.st~u.tcional, envolvendO a Supmna Certo Fedat'al". 
15 
Por fim, o Dinltor do Oepartatnento NIICional da Prbdur;lo Mi,.;.!· ~ulu Q~ o 
restattelacimemo a a plenrtude do dii'Oito mrnerãno Cll Compannia Vale.dO Rio Coce 
~_posqursa •IIIVI'il de 01Jf'O fclr aprovado por~ da COnsultona Juridrca dO 
Minrsterio da lnfr.HSb'Uti.Jr.l. n" ~56192. acolhida pato Sr. Minrstto do Mii'IU e 
Energ•• e aprovadO pelo Senhor Presidente da RepUtlica nos termos da axpa~ 
demotiVOSn*19192. - · · f'~! 
16 
Do dapoimen;o ·~ dUvida sobro a local~ da um marco que 
desaP,&receu. Hndo sitUado outro polo,DN.PM para comprHn~. ii anta de Serra 
Pl!tlada no Decreto. Para drnmrr a dúvida exrste açto que a Companhta contesta 
sem explrc:açlo conv1nr:at\!e sobre o moltvo pelo qual rem tmpodido o 
escrarecrmemo. 
Sobre outorga d• centenas de mrlharos de hectares a Amazónia Min&r.~çao. na 
mesma datil daquela Decreto, o prceedrmentos c:onMqUantes, explrtcu ser fruto de 
excoi)Ci~lu~adlr. 

Q~to à roconv~ do dira110 retirado po!a ler n° 7.159 de 1982, sem que 
houvesse SidO prevtsto, respondeu que o prazo fixadO na !e r navra exprrado. 

Finalmente, em refaçlo as critieas de descaso com a g;rnmp;rgom. rnformou que 
es!á em Q.II'SO uma mudanç;1 de atitude no 6rg:.lo que dirige. com uma sM!e de 
ragutamernaç6os p.õll'1l adaq~ ao Oldenamanto dOCCrrer'lltl da Constlturçao ao 
1988. ' 
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Citando '4adcs. demonsttcu estorçes r8Cal'ltes p;n a aplieaçlo da legislaçlo 
rrnnem no que diz resperta a oarirr'ClaQom. ~s a ec:hçJio da 1• n-7.805 d6 1Q89. 
QUe extinguiu o Regtrne-do Matricula e rnst1tu1u o Re;tme de Perm1ssio de Lavrw 
Ganmpeira. 

" Quanto l lntonnaç.lo contHtacta (item 141 venfica-se que o Supremo ~ribunal 
Fedon~l ao doneg• o Mandato de Segurança Interposto pela; Cooperativa dos 
~mpeiros de Somll Pel~. nAo otdenou o retomo dos d1rentot m1nerats i 
CorTlJ:lanhla V11Je do Rio Coce. conforme ltlforrnado peto Oiretor ~o De~ento. 
N.c~onal da ProáuÇio ~1. o também no Re~no do Min1:rteno das Minas • 
Energ11 encwntnhado aoS~ pelo Presidente da RepUblica. 

Nll emerrt. doAcCtdlo1 anotl .... Qt.- a IIIi nt 7.159. dl1984. retitau 100 hec:l:8ta 
da concauio da ~ia, no sut c30 es:.do do P*'*. • auEonzcu a ~ 
na árq: (aonde IOCI,liza-M Stm~ Pel.a:& ) ....• e a ~~a ccwitif J'd'â 
da ganmpagem foi dllnegada porque nao •XI• direCto Ji(!UII;il:l • <*tO de ~ 
de sutlstine:a m~n«al ahim de limites~ nllo .slo dtluutonza:lcs.,. nonna Mlg.ll. 

Salienta-se c;ue naquele Relatório dO Ministêrio ctas Mina • Energia. Iam~ se 
1nforma ~ os Stri'lcrlls Mrnlstros dO SLIP'*fiO TribuMI F~ haYenam 
manlf~ ontendtmento no Mnttdo de QUtl o di~rto de ~ inttmrido Q 
COODO!'.ativas no art. 174 da Constitulçio. na IIUionaçio ou c:oncaaslo p-. 
pesqt~JY o lavra de nteursos mrneta~s. nto se aplicaria • Coopwnya de 
Ganmptlll'tiS dCI Serra Pelada. em f~ do$ dlr4utos ~IdOs da Complnhll. 

Ac ccntrário. O Que o Relator. Ministro Nen d/011 Silvei,.. IISCI';IveU, e foi iiCOihido 
pelos detnars membros da Corte. e que . o drsposrtrvo ·mstJturu. tJo scxnern. uma 
Preffi'6neta. oOv~amente Pllnl o cuo da õ1 Unrto diiCidir o~utgnzar a pnquraa • 
conceder a llllvra·. Oelrberaçlo QUe "conclior:rna o exercício di prefertnQI, e • 
drsenQonlina QtOllln!O a oporturudltde o a convenu~ncia. Por rsso. ;a Unilo nio ~rir 
ser ®ngad.a a eXl'edi~. Somente se o Qt:arl:lo o flzor surg~rá a pret.rtnCia. r!ISta. 
srm. defens;ivel em JUizo. se desrespeitada. nc caia c:ancreto. • 

,. 
Pata slJI:lnr hratos do RelatónO do Mrrustétio d.as Mi~as e EM,.gia. do. depoimento do 
Orretor do DeDanamento NliCional da, Prodi:çio Mm~al, • dos doC;utMnCO:I 
encamrnhados pela Compannra Vale do Rio O:x:a. (flllgenClO~;f•M ar~ as '~ntu 
rntorm~s: · 

Ju~~.~ Companhia Vale do Rlo Doca" 

TrOCôl de coriespondinc::la entre o Mrnrstro dll Minas e Energra. e o Pre,srdenl:e da 
Comcanhroll Vale do RIO Doce. ap6s c veto .ao PLC n" 225. de 1983. em que 
buscou-se proposta do adOÇJc do medida admrnrstrauvir facultada no art. 56 do 
Códlço de Mineração. para autonzaço\o a. g;anmpagem em SOlTa ~ada. 0-18 
rmpessrbrhdade motwcu o PI'Ojeto de lei n" 3.555. de 1984. convertido n. L..- n" 
7159. de 11 doJunno de 1984. · 

Avrso MME rl' ,25184. de 02.03.84: 

Parecer~. suJuR • 290f84: e 
Interpelação Judicral de. 08.03J84. dO Sr. DÓCIQ SandOii Casacs.i. 

Junto ao 0epart.smento Nacional da Produçlo Mine"',.: 

Processos de Alvará ~ Funcionamento. e Alvará do PeSQurSII e ~a. 
I'9QUIIIrldos peta Cooperatw;r rnstituida confOrmo a ler n" 7.149, de 19&4, para 
~da g.'lmpaljjetn em Sorrõl Pelada. 

Processo ONPM n" 950191189. para Alvará ::le FunCionamentO 
como Empresa de Minerõlço\o; t 

Proees10 ONPM n" 850355. e 850356. para Alvará de Pesqursa • 

'-'"'· 
Junto a Siblloteca cbl Cimanl":. 

~ ~:)lU d8 publieaç6el do Diário do COl'IQnlsso N*Cienal relativa. 301 J)I'OCitUos 

~tab\rt) d:ollel rf> 7. 149. de 11 do JuMO do 1984. a da Lili rf 7 . .599, de 15 de 
maiO Oo 1987. 

'.>,ne:m) • -Ooc; Emau:ldo !1.1S 11" U.(.lll,il60 

~ ~. ~ Klbcta:krs;a CfiiiiiW1hl..ll Vale do Rrg Do;c, 
"-s • Docwnc:wls IOIIC!IadOI.ao Ocpuwncmcr Saaoa;ar de Proclu;:$o !>imcr.ll. 

~4·CO!IW.Xpubl~doln;anodoConp=a, 

1.11! n-7.141,de 11 de junho de 11M' 7. outurbro de 1983. III. ~ 
PLC ri" 205, de 1983 , 

Concede ~ I titulo priCÍI'!O, 1*'8 que OS Ã.laiS 
~ ~ llliPiotando o ouro de s.rr. ~ada • .._... ...... ..,.,....... 
2 cM t'IOY\ImbnJ de 1~ 1!1. 2227 

Mlnsaglm ri',~·· 1983-(:~ 
Vaoao PLC Z01113. 

18 de mlliode 181M, til. 3850 

Pro,eto de Lei rf' 3.5!5. 'cte 1954. 

{do Poder ex.cutivo) Mensagem ri' 158184 

Autcriza • indualo de reo.'nos .Moi Orçam.ntos da IJnrl'!, L• dá 
outras promlnc&Q. ' ' '' ' . 

25. maio de 19SC, ftl .. 4C22 

Dilc:uAio ~ elo Prq.co de Ui ri" 3.555. dlr 1 914, que 
altOriZII a induslo de fKUI"'Qa noa Or;amen10s da Unrto, e 4á ....... _. . 

,. 19 cs. jl.d'lo CS.19S4, tis. 1-405108 

Mensagem n" EW. de 1984;-CN. 
Veto para.~ .. IIIMnda pcopoatU ao PU3.55Sia4. n• 
ClrMra cto. DltMitlldOI 

Lei ~ 7 .511, de 15 dll maio. 1117 

28 ese abtil de 1987. ns. 1363 

P~ de Ler n" 79. de 1~7 (O~ PocHtr ExecUiryo) 

MortsiQem rf' 108187 

PrctTQ;~ atei 31 de dru:ambro de 1987 o prazo prevrsto no a~. 
3"daLAnn"'7.194. dll11 dejt.IMOde1984 

8damal0de1987.tls.198S 

Oiseuuio • Votaçlo do subltrtutrvo di CAmanl dOS ~utados 
ao Prc,!Oto de Ler ri' 79. de 1987 do POdet" Executrvo. oue altera 
dcspo~~ti\IO da rec ri" 7 194. do 11 de /UMO de 984 aue a~onza 
a rnclusio de recurso de Unllo. • dil outras .Prcvrdinaas. 

C~ra du lnf~s rt- AGUIRB-12196. elaborada pelo Coru:ultor da Unr~o Dr 
Alfredo Ruy l!lattx!sa. o adatada para os fins o et.rtos do art ••. rnCiso v. d.a Ler 
Complernentlt n" 73. de 10 de f.....,..rro de 1993. PelO Advogado ~ Gtn~! da Unc;lo 
Geraldo Magela da Cruz. Quintlo. 1'101 Autos do~ da St;urança n" 22.541-
21160. rmpotradQ con!rl o PreSidente da R~hca. p~,.. ~ eventuàl abuso r1a 
II'IOVI~ de forças ftdetars ~Sen-a Pelaoa. 

Dt tudo multa o seguinte reai:!ltro: 

19 

O Prescdente Jcto Sabst• Figuectltdo ponderou que lei nlo pÕde vrolar drrerto 
· ~dc;uii'Kio • aiO Jt.ridico perielto (OeocJ de Lavra n" 74.509}, para vetar o PLC 

205183 (eoncede autonzaç;lo Data os 91nmceiros continuarem OJCI:llorandO ouro em 
s.rra P•l*'l). e PI'CPOI' o Ptqeto de Lec rf 3.555. de 1934. eonvel'tldo na L.ec n° 
7.159, de 11 de JUI'hO de 1984- Que autonzou • dastmaçlo de recul'$0s: no 
Orçamento Geral da Untõlo para pagamento c11 rettfiçaç.4o da c:cncessto de lavra. 
de que trza: o decreto n" 74.509. do 5 de fttembrtl de 1974 cort'IIIC)Ondente a àrea 
de 100 httctares QUe dehmcta: 'e. d~strnou estll 3rea ao aprovortamentc de 
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substànclas irunerars exclusivamente po.- trabalhos de garimpagem, que permitiu até 
31 de dezembro de 1988, dando termo à sua admissao conforme avaliação do 
Grupo de Trabalho que instituiu. conforme dispositivo com a redaçãc dada pela lei 
no 7.599, de 15 de maio de 1987. delegando ao Poder Executivo competência para 
prorrogar o prazo da ~rmtssao. 

20 

Sucessivos decretos prorr.ogaram este prazo de permi:ssao até 12 de julho de 1990, 
e neste Jnumm a ConsfrtuiÇâo foi promulgada. estabe!ocendo preferitncia il$ 
cooperativas de garimpetros na a!J1orizaçâo ov concessão para pesquiSa e lavra, 
nos termos do art. 174, § 4°, 

21 

Abriu-11e novo ordenamento quo tvnbém amp.11rou garimpeiros. com a edição 
da lei n°7.805, em22 de JUlho de 1989. 

Consoante aquele disposrtivo constiWCional. esta ler modificou o reg:me de 
pnoridade vrgente no Código de MiMraç.ão {OK. UI U11'JT, ,~n. 11), para a obter1Çao 
de aUlonzaçãc e concessão do pe:squisi!l e lavra. assegurando esta pnondade ãs 
cooperativas de ganmpc:urcs, dasde que a ocupação da ârea cbretwada houvesse 
cccmdc quando consldQrada livre, cu mesmo se requerida cem pnCI'tdade até sua 
entrada em vi!jiOr. 

Esta let tamoêm deu novo conceito legal a ganmpa!jlem. 

Ac extingUir o regime de matrícula. e tns:ttuir o re;tme de permtssão de lavra 
.gartmpetra, eliminou limttaç.ào eonstame no Código de Minêrac;:ão ro.e. Lei 227117, an. 
70 e :JqutntH}: de atividade de mmeraçâo rudtmentar. natureza dos depóSitos 
trabalhados. e trabalho individual; · 

Este noVo rBgli'M e d&f~n't::!cl ~m~ ;,provet!~llneMto. imGd,õlto de jazimonto mt.,eral. 
que possa ser. lavrado independentemente de prévtos trabalhos do peSQutsa. 
Cabendo ao Oepanamento Nacional da Produção Minerar avaliar .. e extgtr estes 
:rabalhos se JUlgar nec:ess.ário para o melhor aprovettamento da Jal:tda. Ou ao 
empreendeo'CI' requerer. se assim entender 

22 

Importa escl.an:u::or que neste novo concetto o gartmpetro deixa de ser um nõmade 
que podo ser escurraçado. Agora. tem titulandade de diret!O mlnerãno em ârea 
dellmllaàa, tem estabel&Ctmento reconhecido na Jegtslação mtnerar. não apenas nos 
reg~mes de Autonzaçao e de Concess.lio. ou de Perrmssão de Lavra. atraves de 
suas Cooperativas. mas também 'tndlvidualmente. nac;uele Regtme de Permtssão de 
Lavra...Ganmpe1ra. 

Tamtlém não ê ma1s depredadOr. polUidor. A Permtssão expedida pelo ONPM. 
dapenee de IICl!lnça dO ôrção comp9tente ao con!role amb•ental. 

" 
Nesta perspodtva de controle' do .bém púbUco a lei também cormnou pena para a 
ativ1dade de axtraç.ao do substáne~a mineral sem autonurção, e por outro lado, 
deteiTTl1nou ao Departamento . Nacional da . P~ Mineral prepor a 
regulamentação das árnas oa.:padas pela ganrnpagem, nesta nova forma, 
astabelocencJo condição suspons1va à exeqUibilidade do aspecto punrt1vo, peta 
racomenda~o da regutamantaçlo, para preservar da om1~ adm1mstrattva o 
dir&~to adqumdo pelos ganmpeiros que atuavam legalmente no Reg~me extinto. 

,. 
Assim,. .a Conatitulç.lo abriu. um~~t nova via qu~.~~ 26 de junho ds 1989 a 
Cooperrutva instJtuida na rei n~ 7:·159, de 1983. para admmtstrar a attvtdade de 
ganmpagem em Serra Pel~ pretendOI.I percorrér: requerendo Autorização d& 
Pesqutsa na área delimitada naquet.a Lei. em qua atu;ava dasde sua cnaçao. 

Em 6 de fevereiro do ano seS.ui~e. 1990. a Çooperativa "protocolizou" um 
rGQ1Jerimemo .cara e.xercer o direi~o de priondade as.seg:JI'ado naQuela lei n° 7.805 
de 1989, cumpnndo exigéncia estabel8Cida no art. 24, § 1e. do Decreto no 98.812, 
de 9 de 1an01to do 1990. 

Em 30 de abril solicitou a juntada deste reQUeflmento, •protocolizado", a. o SOl.J 

processo de concessão de AJvlW'á de FUI'\CIOnamento c:orno Empresa da Mineraçao, 
(lue recruereu em 13 de abnl de 1989. 

Em 10 d8 mato os requerimentos de peS(lutsa receD&ram despacho op1nando pelo 
tndefenmento em ra:tão de estarem desacompannados do AJvar.i oe FunCionamento 
como Empresa de M1neração. 

Em 5 de JUlho rertovou o pedido do Alvará d& Func1o~mento como Empresa de 
M1neraç.;\o, fazendo conexão entre os processos de Autofl%3çào de Pesquisa. e o 
~sso de Alvar;i de Funcionamento como Empresa de Mineração. 

ErrJ 9 ~julho, finalmerrte, o Alvará de Funclonamtnto como Empresa de M~ 
rot ~do. e no dia seguinte pubücado, mu o Requtlimer'ttO ~ PesqUsa 
.continuou Mm dnpac:ho, • na gava- . · ·· · · · · 

25 

Seguiu-se o Decreto ne 99.385. publicado em 12 de julho. que nova~~ 
JYPI'aZO do término dos trabalhos de garimpagem, até 12 de~ .~e 199'1. Est<"l 
novo decreto aetescMtou outro ·prazo, alé 11 de janHa do 1519 ,· par a 
Cooperativa apresentar um projeto dernOnstTai'10o a viatlilldee do prossequtmento 
das atividadas de garimpagem, no tocante ao aproveitamento I'IICionlf dr JepÕiitc, 
à segurança do. ttabalha, o ~ atendimento da nannu ~ • • 
disponibilidade de retur$0$ téa'licos e finan01iro. para • i~ dai dlre!rlza 
nele preconizado. · · .. · · 

26 

Na data aprazada o projete foi entregue, e erami_nhado à avaliaçolc .a Comissão 
lnterrninistenal previ~ naquele Deaeto. · · · 

Paralelamente b Oiretor do Oep.aruamento Nacional da Produçlo Mineral.lamer 
Prata saromao. attavês do Oficio ONPM n' 0007710057JG0..91. dirigiu consulta que 
foi respondida pela Informação Conjur.CJMIMINFRA n' 988191. cujas conclusóes 
foram aPf'CVadas conforme fundamentos oxpostcs pelo Coordenador Jurídico de 
Minas e Energia Alfredo Ruy Barbosa. 

que o projeto não pod111 prever a implantação de uma mina. mas ater-se a 
atividades rudimentatcr.s de mineraçio; 

que os direitos minerários sobre a jazida de oure localizada em Serra 
Pelada pertenC8m ii Companhia Vale do Rio Doce. na qi.Ulli~e de 
detentora dos direitos m1necinc~J do Ooc:roto rf' 74.500n-4: , 

e que não cabe a preferência constitucional na autcriJ:a91o ou concessão 
de pesqu1sa e lavra a Cooperativa, porq1.1e a área já é onerada c:om aquele 
Ottc:reto. 

Na fundamentação do Coordenador Juridico de Minas e Energia do Ministério da 
lnfra...EstnJtura Alfr&do Ruy Barbosa, a lei ne 7.1S9 dt!l 1984, 8 interpretada de 
maneira in8dlta. 

Misturou-se Mensagens do Presidente da República ao Congresso Nacional. em 
Processos legislativos. com mera troca de expedientes entnJ um Mintstrc dê Estado 
a um Pres1dente de Companhta Mista. 

Os Proce:ssos Legislativos que resultaram, o primeiro, no veto do PLC n8 205, de 
1983. por violar direito adquirido e ato juridico perfoito (Decnlto n• 74.509/74}: e o 
segundo na conversão do Projeto de l.ei rt> 3.55S, de 1984, na Lei~ 7.149. de 11 
de julho de 1984. com veto parcial, aprovado. também pela violaçao do mesmo 
direito adquirido e ato jurid!CO petfeito. misturou cem a troca de expediente, entre o 
Ministro das Minas e Energ1a, e o Pfestdento da Companhia vare do Rio coce. 
sobre proposta de m&dida administratiVa de dest'nembramlttlto de <irea de 
concessão de lavra. autoriJ:ado no art. 56 do Decreto Lei n" 227 de 1967. que se 

,..tentou Implementar ap6s o veto do PLC ne 205, de 1983, " cuja inviabilidade 
resultou no encaminhamento do Projeto de Lei ~.3.555, de 1964. 

28 

Esta proposta do medida administnltiva foi dOSCa'tada em nm1o do Par.cer adv. 
SUJUR • 290184, ·do advog.&do da Companhia Vale do Rio Ooc. Alrr.do Ruy 
BarDosa. conformo a cópia do Parecer, SOlicitado à Cclmp.anhia. 

29 

Em que pese a manifesta fidelidade e dedicaçlo do Dr. Alfredo Ruy Bacbosa à 
Companhia Vale do Rio Doce, naquele Parecer. nio slo os intentsses da 
Companhia que deteiTTlina a int5fPI'etação das leis quelh:e dizem I'Mf)OIIO. 

Na verdade. os argumentos válidos que usou para c:ontestar a mod'tda 
administrativa do desmembramento da conee:ss4o de J..-..q que H ~tendeu 
implementar, também usou para contestar a lei n" 7.1551 de 1984. entendet'ldO que 
fo~ Hegal. e inconstttucional. o que não cal», porque aqui ó lei, nlo O ato 
aám 1nlstrativo. 

30 

Ou lhe escapou, ou não quis ver. quando CootdEinador Juridfco de Minas e Energia 
do Ministéno da lnfra..estrutut'3. que exa.tamente para su1)01'31' as diflculdadas l~tga1s 
que elo encontrou na proPOSta administratiVa dO desmembramento da conce~. de 
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lavra. quando advogado da Companhia Vale de Rio Doce, é Que este 
desmembramenlo realizou-se através de L.ef. 

o óbice constitucional do direito adQuir'tdo. fo'1 pago, consoame autonzado e 
destinado na lei n•7.159, de 1984, para tstofolll!lditada. 

A impossibilidade do Código do Mineração, do desmembramento ã União. não 
e.x1ste se deflf'lido em lei. 

31 

Nesta mistura Que realiza, na interpretaçao inusitada, sublinha as refertnoas aO$ 
direitos que senam violados, não fossem os vetos. para indUZir que tennam sido 
violados. 

É o que se vorffica na fundamentação, às fls. 516, que transc:"eve a Mensagem no 
180, de 11 de junho de 1984, sam temM suprimir seu s• parágrafo. a seguir 
copiado: 

• 

•• 
Exatamente o parágrafo em que Sua Elccoléncla de1xa explicite QUe c Projeto que 
terr111nou convertido em let. após aprovado o veto objeto da Mensagem, prove o 
desmembnunento do direito de lavra em favor da Uliiio, da ãrea a que ·se 
refere. 

32 

Contra a clareza das palavras que :s& ~deu, sublinha-se a expressc1o • ~ 
CUJa tttu!and3d!! d!t lavra 2 di! Cçmpanhja ViJ!t do Rjo Qocg". 

Ora, quando a Mensagem da qual se extra\ este texto foi encarrunhada, a 
Companhia era titular do direito miner.irio. A lei em comento ainda n40 havta sido 
aprovada. 

A Mensagem, exatamtnte. estava oncaminhanclo veto paraat que rtteaiu sotlre 
expressio "fla qual se condicionou (avali3çáO tócn!CO-COntábil), e se rettrou a · 
liqUidez. do valor do pagamento autonzado pela rottficaçiio do direito de lavra. de 
área do Decr$to de conce:;são do lavr.1 da companhia, que foi delimttada no Projeto 
tomado l:.et. Aonde está SeiTlil Pelada. 

Sublinha·SII atnda qu11 por causa do aaôscimo vetado, não do aprovado que foi 
aprovado, é que anotou-ea na Menngem as OCservaç6es pMttnentes a lesio do 
dlrel!os. 

33 

Por outro lado. em juizo, o ex.Presid$nte Joio Batista de Oliveira Figueiredo, 
informa que 'Para satisfazer o interesse das partes, impunha-se procurar solução 
de compromisso. Atendeu 41 essa objetivo a Lei n° 7. 194, peta qual não só se 
retlficou a ârea da concessão da 1.avr.1 de que ~a CVRD, como se p&rmitiu 
QUe a garimpagem prosseguisse, no IOCIII" c fls. 4821490 da Aç.ao Popular onginària 
da AC n°91.01.11.623-1 f OF) (grifo nosso); 

Esta lei, na realidade, jã foi otljeto de impugnação judicial. não sendo acolhida a 
pretenskl de sua nulidad&, pelo Tribunal Regional Federal, na Apelação CiviL 

Consoante a Ementa • ... A "ilegalidade" da lei 7. 1'34, de 11 de jtJnho de 1984 (lei de 
efeitos concretos e, portanto. equivalente a mero ato administr.attvo), l'éStnr1g1r--se-ía 
à contrariedade a normas de igual hierarquta ou mesmo imr!ore:~ (deaetos e 
portarias), o QUe não configura nem inconstitucioMiidade nem quebra do prinelplo 
da hierarqura dos ato5 nonnativos. O controle politico da justiça ou injustiça de uma 
let, de sua conveniência ou oportt.lrlidade. é função exclusrve do Parlamento. não 
comportando ingerência do POder judiciârio. que sô faz o controle - direto ou 
.tncldental -da constitucionalidade das leis. 

34. 

Mas Parecer da Consultaria Jurldlca do Ministéno vinculou o ONPM. e em 29 óa 
maio de 1991 a Comrssão fntarmtnisterial o~inov pel:;a ~ aprov~ do PI'Qj&to 
apresentado pela Cooperativa, e recomEmdOu a nAo prorrogaçao dos trabalhos de 
9anmpagem, alegando conforme a lnformaç:ao n° 98Sf91, que limita a ganmpagem à 
attvkiade rudlmontar de mrneraçlo, o trabalho tndlvidual, desconhecendo a 
rnJ:!S!nça do conceito !eqaJ de ç;arimoat~em Que resultou da aprovaç;lo da lei n° 

7.SOS d11 1989, pela quai foram revogadÔI. os artiQos 70 • seguintes do o.cntto -
Lei n•·227 do 1967, que- tratam dca ~ fob o regirM: d4l ma!tfcula, ctxllnto 
nesta l&i nova. 

O prazo Par~~ o términO da I*!Tlisslo di' gaimpagem «n Serra Pelada foi ainda 
prorrogado at6 11 de ,..,..,..iro lâ 1'992. atravn: do c.cr.o ll'n $ 12 de Junho de 
1991. qu. mandou o ONPM delimitar a .... dos l'tjeit:oa.' ~ cortfinou-se a 
garimpagem nest. dec:teto. · · ··- ·--. 

35. 

Em 12 de julhO~ 1991 o Olt11tor do ONPM lncMfwitJ d4l plano os Requerimentos de 
Pesquisa da Cooperativa. com fundamento no 'caput" do artigo 17 do Código de 
Mineraç;kt. Porque n1o estavam accmpanhacso. dos AJva'ás de Funcionamento 
como Emprua de Mineraçlo. embora I'IOuvUH a r.milalo ela pendtncia do Alvará 
pata a finalidade do RequetirMnto dtt Pesqi.lisa. ~c:8nCSo-U o PtccossO. 

Em 11 da fevereiro or:s. 1992, atravM da Nota CONJURJMINFRA n° 24192, o 
CoordenadOr Juridieo Alhdo Ruy a.rt>oA ruponcleu now conaulta do Oitetor do 
ONPM. sobre a sttuaçao jurídica do Gatimpo de Sen-a Pelada. tendo em vtsla que 
naquela data tetrninava o prazo concedído pelo OectMo de 12 do )unho do 1991, 
para a realizaçlo do lrlbalho$ dlt garimpagem no lOcal" . 

Baseta-se na mMmll ~ ~ infcnMç1o Conjur-CJMIMINFRA n° 
988191, de 22.05.91, emitindo o mesmo parãgrafo da MeNagem ~tid«\ciaa. 

36. 

Cone!ui que • !.e n"' 7 .194, de f984: 

37. 

apenas criou UfNI uceç&o * regra. do .-L 75 do DKnto Lei n• 227 da 
1111, que wdava a rut1uç1o dlt traiMII~ dtt prfmpag«n 11m ._ 

objrtto • a&ll:oC'fuçlo • pnquiN: ou concMSio cs. lavra; 

1nvadiu atrittuiylo constitucional ptivatlv1 do Poder E.:dcutivo (autorizar 
~de .subsltncia rnin.rat}: 

fere o principio da itonomla: 

é inconstitucional porqw viola dlt11ito adquiriclo e afronta :ato jl.ridico 
perfeito (o Otcntto dto La\1111 ); 

Desta Nota. o Consultor Jurfcfic:o do Mlnill6rio da lr"'tW .. EltniWra. no Dap8d'lo 
Conju'-CJNIMINFRAn"'556192, de 12 dltt.wrWodlt 1912. conclui qu.: 

38. 

n.l:o PNMnltlt a COidçlo de Mg~nnÇa ..eit o PodW ~ autortudo • 
dolterminaro lt6nnlno clltl'lniCtYo ela~,.,..,..,..,..,.. Sen-a PNda; 

~ .-1m a. trabaltiM. ~ ~ 11'Ugrol; os 
diNtltoa ~ ~ 6 CVRD, poeto que a conceisa8';ij. 
lavra a ... eonferida .._..._ doa .......,. 11tttJ*. exiQidOtl; puf 4-
out:orQ.; . . . • : J 

nio M empedh) legal a lmpMW o ,...b · I owm do& dlntita qUa twam 
outorgados • rM'wlc&a tltulalr. 

3egt~iu-SII a Expa.l~ de Motlvo5 ts- 0011112. do Mlniltro da lnfra.os1rutura, Joio 
Eduardo c.rdei,_ do~ QUt Mota a NOTA CONJURIIIlNFRA n"' 002AISIZ, e 
o i'e$pectfvo dapKho dlt aptoa;ro, ,_.propor~ rw1a;1o a ganmpagern em 
Serra Pelada a HgUinta diretriz : que. nlo há m.iS ~ dlt conctSSAo de novas 
Prorro;aç6es para a ga"i~ em S.rra Pelada: f'WN a <10 •• a integridade do 
Decreto no 74.509, de os dlt sehtmtx'o dlt 1974, ~conferiu i Companhia Vai& do 
Rio OOCtlt o dirltito de INa sobre a áru, da qual havia siclo desmefl'!b~Ma a área 
autonzada i garim~ por l"crçl: da lei 7.194, dlt 11 df jurbo de 1984, 
modificada pela 7.599, de 15 dlt rnaiodlt1987. 

39 

A Exposiç.Jo de Motlvoa n"' 019192, dlt 21.02.92. foi aprov~ pelo Pntsldentlt ela 
RepUblica em 23 de março de 1992. Sua lll'l'lel'ltiJ foi pt.lblicada no Oilirio OfiCIAi de 
24 de março d• 1992. oom os MgUinta Cftmrft: "Proposta de novas dirotrizas para 
a garimpagem «n Serm _!.e'-da" 
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Dois anos depcus. em 1994. a Companhia comumcou ao Departamento NaCional de 
Produção Mineral que pretetndra rn;res.sar na ârea. mas que havram ~elementos 
rnfiltrados na POPUlação" CI!JEI em outras tentatrvas do retomo haviam reagrdo cem 
'flcstllldade, passando a solicitar vrstorras mensars do·6rgão, acompatlhada.s d'"' 
escolta policial, CUJaS drárras são rncluidas nas despesas da vrstona. pagas pela 
Companhra. 

Paralelamente, iniciou um programa de atuação conjJnta com a adrrunrstraç;to do 
Mtmicipio, e a implementação de proposta que denonuna "Matnz SOCial". peta qual 
pretende o assentamento da pcpulaçao de Secra Pelada fera daquela área, e sua 
dedi~ a Ol.lU'aS ativldades produtivas que não o ganmpo. Este projflto está em 
eurso. com a aquisiçAo de lotes e benfeitonas, ou de reclbcs da poSM, para o 
esvaziamento da iirea 

41. 

Por fim, em flnsd& ,995. a vista a sua privatrzação. passou a demandar no Juizo da 
Com:~rca de Curlon6po!is para obter a posse da Jazida, e a rntensdica~o do sua 
pn!IS8nça foi confrontada cem movrmento de resrstênc:a de garimpe~ros. ccntrCo por 
forças foderars que se autorizou e p!aneJOU em 21 outubro de 1996. dura me n~~unrão 
entre Chefes militares, o Juiz da Comarca de C!Jrion6pohs. e o Minrstro da Justiça. 
em Ca"'jiii. 

43. 

Resultou a prrsao dos lideres, e Mandado de Segurança em que a Cooperativa 
'busca impedir que o Elctirrcrto exort:lrte suas funções ccnstrtuc:onars. atuando para 
assegurar iJ Vale seus trabalhos de pesqt.usa. 

4 PetrçJo Entregue 

O Sr. Antonio Clêmo Cunha Lemos. ele'rto membro do Consalho F'rscal da 
Cooperativa de Mineraç.lo dos Garrmperros de Serra Pelada~ COOMIOASP. com 
mand<lto para o perlodo dê 6 de novembro de 1994. a 6 de novembro do 1995. 
pmieronou pat'i!l l!!lxpr:Jr que a entidade não promove a representação e defesa 
admrnistrativa e judrr:tal dos dirertos mrnerilrios requendos consoante os processos 
DNPM 1?,830355. 830356. de 19 de JUlho de 1989. e sua drretorra nto presta contas 
do forma regular. tendo obstado no Jurzo da Comarca de Curronêpolis a realização 
de Assemblé'ra Gemi convocada pelo Conselho Fiscal para sua destrtuh;:ão'3 

lnforrncx.r ainda que mais de 1/5 (um quinte) dos assoclados deliberaram a 
reali.'taçlo de Assemblêia Geral , JUntando c6pras folhas de assinaturas para 
con~ de Ass&rnbléia Geral Extraordrnána em qt.Je soma·se pratreamente 
4.000 assinaturas. 

Acrescenta que temem proceder o edital de ccnvceação e serem novamente 
obstados per ordem judic:al. 

'Junta eêpia de petiç6es e despaches relativos a suspens_âc _de realização de 
Assembléias da Cooperatzva. nas quazs znforma.se de crédrto das sobras do oure 
comprado pela Caixa Eccnêmica dos assoerados. c.J!O pagamento é Ob)l!to de 
exacuç.ão JUdicial. 

Rl!tqU8C' medidas cabfveis Ph"' assegurar a realizaçlo da Assembléia que 

'""•ndem. 
Há incap&Zfl. 6r1Aos de associados. com dirttrtO$ SObre a Cooperativa, seus 
eventuais drre'rtos de lavra e crêditos. O assunto envolvo ainda mrlhantS d8 
pessoas. ê caso para o aeompanhamento do MinistáfJo PUblico a quem devl!l :sttr 
remetida a petiÇão. 

5 Concluslo 

Em Serra Pelada controntam~se, de uma lado. uma das maiores 
Mineradoras do mundo. a Companhia Vale do Rio Doce. de quem a lei n° 
7.,49, de ,984, retirou 100 he..."'tares na sua concessão de lavra no sul do 
Pará, mediante pagamento do direito adquirido, do outro. milhares de 
trabalhadores organizados em uma Cooperativa autorizada a funciOnar 
como Empresa de Mineração. a quem a mesma lei permitiu a 
garimpagem naquela área, delegando ao Poder Executivo a competênCia 
para prorrogar esta permissão. 

Após a eXtinçao do regirrie de matrfcula para a 9anmpagem. eliminando 
as. restrições de mineraçao rudimentar. trabalho individual, e natureza de 
depósito desta atividade. a Cooperativa promoveu diligências para obter 
autorizaçao de lavra no regime de autorizaç;lo e concessão (M1na 
Regular}, ao amparo de preferência institufd.a na COnstituição e 
legislação intra-constitucional. Sua petição não foi deferida pelo 
Departamento Nacional da Produção Mineral por não estar 
acompanhada de documento de prcva que também solicitara ao órgao. 
fazendo remissão, C{Ue já estava expedido, mas nao foi juntado. 

Seguiu-se que o -Presidente- da República ap~u Parecer da 
Consultaria Jurfdica do Ministério das Minas e Energia, dando norma de 
Procedimento para nao mais se prorrogar a garimpagem e restaurando o 
direito de lavra da COmpanhia na área. que fora retirado por Lei. ..,-~ · 

H 
A aprovação do Presidente da RepUblica ao Parecer é ato que réveste 
modalidade normativa. porque vincula a administração, exorbita seu 
Poder Regulamentar. porque nao obedece a forma da lei para restaurar a 
concessao de lavra, ultrapassando ainda a delegação legislativa, prevista 
na lei a~nas par.) a prorrogação da permissão à garimpagem. não para 
a represtinação da concessão de lavra anterior, com o termo daquela 
permissão. 

·Além disto. ·:> número de p~s envolvidas na derilanda pelo uso da 
jazida. que é bem público, indica o interesse pr.iblico que justifica a 
participaçao do Ministério Público. inclusive na constatação de 
incapazes. órfãos. cujos direitos eventuais podem estar sendo viOlados. 

6 Recomendações 

Ao final. racomeru:~a~so c :segurnte: 

1 ~ A aprovação. em Regrme de Urgéncia. d1111 Projeto de Oecreto Legislativo para 
sustar o ato normativo do Poder Exocutivo. que exorbitando Hl.l poáor 
regulamentar. e- delegação legislativa. aponta no confronto da lei. promovendo 
conflito. ccmoçao socral. desordem pUblio:a. e confus<lo jurld~ea. 

2 ~ A recomendação ao Presidente da Rr!pü!:rllca para detl!lrmrnar ar revido Cos 
despacho que indefenram pedidos de Alvará de Pnquisa e Lavra. da Cooperativa 
Mista de Garimperrcs de serra Pelada - COOMIGASP. ao amparo da preférrklc:a 
rn:sbtuida no art. 174 da Con:sbtuiç:ão F8C!Mal. ~ nAo jr.rntou.g. AJvani: do 
Funeronam"'nto como Empresa de Mineração. embor;rr requttnmento anterior ao 
rndefenmento, ;untado as fls. 6E> do Processo _dl!l seu pedido de Alvará de 
Fu/'!Cionamento como Empresa dÕ Mineração {Proce$$0 ONP,_, .n!'95019~). faça 
remrssão aos pedidos do Alvará de Pesquisa • Lavra. 

3 ~ A recomendação ao Advogado Geral da União para fixar ;; int~Srp1'111ta~o da 
Ccnslltuzção: do Oecreto-LI!!II n'" 227. de 1967; e da lai n" 7.805. dar 1989; a ser 
unrfonnemente sagurda peJos 6rgios 1!1 entidades da Admitl1straçlo Fed8pl, em 
especial no àmbito do Ministério das Minas 8 Energia. e do Ministitrio da Amlaõnra. 
Recursos Hid.,cos. e Mezo Ambiente, com ralação a prefer6nci:a às cooperativas de 
ganmp&rros na autcrizaçio ou conceu~o de pesquisa e lavra. a a reguJarnentaçio 
das ilreas ocupadas pelos garimpeiros na forma de 1et n'" 7.805 de ,989, bom como, 
o concezto legal de ·ganmp:agem e garimpeiro; 

4 ~ O encaminhamento da pebção apresentada pelo Sr. AntOnio Cl6nio Cunha 
lemos. ao Procurador Geral da RepUblica, a vista o intl!!lf'l!lsse pUblico d8rivado do 
grande ccntigente de pessoas envolvrdas na lide; 

Edison l.o~ao 
Ademir Andiode 
S.eb_astUo Rocha 
Regina Assunpçi!lo 
Joio França 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, proposta de emenda à Constituição que 
será lida pelo Sr. 12 Secretário em exerclcio, Sena
dor Osmat Dias. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSmUIÇÃO N• 59, DE 1996 

Inclua-se, no Ato das Disposições 
Constituições Transitórias - ADCT, onde 
couber, artigo com a seguinte redação. 

• Art. Os Assistentes Jurídicos da União e Pro
curadores da Fazenda Nacional, investidos nas fun
ções de Representante Judicial da União, poderão 
integrar a carreira de Advogado da União, desde 
que manifestem opção, junto à Advocacia-Geral da 
União, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
promulgação desta. 

Justificação 

A Constnuição Federal de 1988 criou a Advo
cacia-Geral da União e a Lei Complementar n• 73, 
de 1 O de fevereiro de 1993, instituiu a respectiva lei 
orgãr.ica, tratando das carreiras de Advogado da 
União, de Procurador da Fazenda Nacional e de As
sistente Jurídico. A Lei n• 9.028, de 19 de abril de 
1995, efetuo a inclusão dos Subprocuradores da Fa
zenda Nacional, dos Procuradores da Fazenda Na
cional· e dos Assistentes Jurídicos nas respectivas 
carreiras. 

A representação judicial da União, em todo o. 
Território Nacional, desde 1993, vem sendo exercida 
por Procuradores da Fazenda Nacional e Assisten
tes Jurídicos, cuja proficiência é reconhecida em to
das as instâncias do Poder Judiciário. 

A inclusão, na carreira de Advogado da União, 
dos Assistentes Jurídicos da União e Procuradores 
da Fazenda Nacional, investidos nas funções de 
Representante Judicial da União, virá, pois, obstar o 
aumento da despesa pública com a realização de 
concurso público e nomeação de novos Advogados 
da União, além de propiciar uma melhor defesa da 
União, uma vez que os membros efetivos da Advo
cacia-Geral da União são detentores de larga expe
riência nas diversas áreas de atuação do Serviço 
Público Federal. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Gilvam Borges- Ney Suassuna- Coutinho Jorge 
- Gilberto Miranda - Ademir Andrade - Romeu 
Tuma·- Nabor Junior- Sebastião Rocha- José 
Bianco -Jonas Pinheiro - Romero Jucá- Marlu
ce Pinto - Sandra Guidi - Ramez Tebet - Carlos 

Patrocínio- Emandes Amorim- Humberto LuCe
na- João França- Edison Lobão -.Franscisco 
Escorcio - Júnia Marise - Lúcio Alcãntara - Mari
na Silva- Freitas Neto- Benl Veras ~José Alves 
- Lucidio Portella - Benedita da Silva.· 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DÁ REPÚSLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL . . 

LEI COMPLEMENTAR N2 73 
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993 · 

Institui a Lei Orgânica da Advocacia" 
Geral da União · · · · · · 

(À Comissão de Constituição e Cida
dania) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, proposta de emenda à Constnuição que 
será lida pelo Sr. 1° Secretário· em exercício, Sena-

. dor Osmar Dias. · · · · 

É lida a seguinte: : 

REQUERIMENTO N•1.261, DE 1996 

Senhor Presidente, . ~ . " 
· Requeiro, na forma regim\lntal. seja enviado ao 

Excelentíssimo Senhor Ministro de .Estado da fazen
da o seguinte pedido de informações: 

1. resultado das investigações anunciadas pelo 
Banco do Brasil para apuração das responsabilida
des pelo vazamento de informações protegidas por 
sigilo bancário e divulgadas amplamente pela im
prensa nacional no primeiro semestre de 1995, Ei 
que continham os nomes de pessoas físicas e jurídi
cas devedoras daquele Banco; 

2. nome e qualificação das pessoas encarrega! 
das pelos administradores do Banco de realizarem as 
investigações, cópia dos atos formais que as designa
ram, data do início e término das investigações; 

3. resúltado final das investigações, relação no
minal dos responsáveis idemtificados, cargos e fun
ções que exerciam· na época das investigações, d~ 
talhamento das punições aplicadas, juntando-se có
pia dos documentos que as formalizaram; 

4. situação atual, indicando inclusive cargo, 
função e lotação dos servidores a que se refere o 
nem 3 acima, na presente data. 

Justificação 

No primeiro semestre de 1995, listas de deve
dores do Banco do Brasil no Distrito Federal e de-
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pois no País inteiro foram ··amplamente ·divulgadas 
por .jornais e revistas. 

Relações de pessoas ffsicas e jurídicas finan
ciadas por aquela instituição, adimplentes e inadim
plentes, circulavam por toda a parte, em papel tim
brado do Banco. 

O Presidente do Banco do Brasil, diante da in
dignaÇão que causou o escandaloso vazamento de 
informações cujo sigilo é garantido pela Constituição 
e cuja guarda está corifiada à instituição, anunciou que 
tornaria medidas severas e imediatas para assegurar: 

• que a responsabilidade pelo vazamento fos
se apurada, com a identificação e punição dos seus 
responsáveis, e 

• que o fato não se repetisse. 
Não se tem conhecimento, até agora, de qual

quer resultado dessas investigações. Entretanto, a 
divulgação agora de nova lista, tendo provocado, 

· como provocou,. fortes reações na alta hierarquia 
política e administrativa, parece estar conseguindo 
uma rapidez nas averiguações dos fatos ocorridos 
nos últimos dias. · 

Ora, a divulgação não ~;~utorizada de sigilo ban
cário, constitui violação a direitos individuais e ofen
sa à Constituição Federal que os assegura, sendo 
crime a ser punido severamente na forma da Lei, in
dependentemente de quem seja o cliente cuja situa
ção tenha sido indevidamente revelada, e inde
pendente de quem possa ter gostado ou deixado de 
gostar da divulgação. 

A falta de apuração de responsabilidades, de 
punição exemplar dos criminosos e de providências 
para garantir que os fatos não se repitam caracteriza 
desfdia dos administradores do Banco e desqualifica 
a instituição como depositária de inf0rmações cujo 
sigilo, imposto por um mandamento 'constitucional, 
vem se mostrando incapaz de manter. 

Estando certo de que, no caso presente, preva
leceu o senso de responsabilidade dos dirigentes do 
Banco do Brasil, entende o signatário que é indis
pensável dar conhecimento amillo à sociedade dos 
resultados das providências que jlaverão de ter toma
do, evidenciando assim que, =m em relação ao 
vazamento de sigilo bancário rriclo em 1995, o de
ver da instituição e dos seus diri ntes foi cumprido. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senador Geraldo Melo- Pedro Simon- Fernando 
Bezerra. 

- (A Mesa~m ecisão.) 
O SR. PRESIDE . (Ney Suassuna) - O re

querimento lido será spachado à Mesa para deci-

são, nos termos do inciso III do art. 216 (!&Regimen
to Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Sandra 
Guidi. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos para o seu pro
nunciamento. 

A SRA. SANDRA GUIDI (PPB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, poucas pes
soas sabem que o carvão constitui a maior fonte de 
energia renovável do País, representando cerca de 
50% do nosso potencial. A seguir,. vem a energia nu
clear, com 27%; o petróleo, com 8%; o óleo de xisto, 
com 8% e o gás natural, com 2,5%. Só o desconhe
cimento desse fato pode explicar o inconcebível des
caso de nossas autoridades para com essa impor
tante fonte de energia Mais dia menos dia vamos 
ter que recorrer novamente ao carvão, como tantas 
vezes o País a ele recorreu em momentos de crise. 

Como é de conhecimento gerai, a indústria do 
carvão - que até a década passada foi importante 
fonte geradora de emprego e renda para o sul de 
Santa Catarina - está em crise. Para dar a dimen
são social dessa crise,. basta lembrar que no ano .. de 
1984 trabalhavam na região 10.898 mineiros; núme
ro que caiu para 3.608 em. 1993, resultado de um 
Portaria Governamental n• 801/90, que alijou o car
vão do mercado siderúrgico com a importação do 
carvão metalúrgico com alíquota zero .. Uma brusca 
redução do nível de emprego·vem sempre acompa
nhada de uma variada. gama. de problemas. sociais, 
como o aumento da criminalidade, o. desespero e o 
empobrecimento geral. . . . . . . . . • . . . n . 

. Além da rápida substituição do carvão.pelo ~e
tróleo, como fonte primordial de energia - .. fenômeno 
que ganhou velocidade nos anos 60 -, uma outra 
questão teve impacto, mais· recentemente,. sobre a 
indústria carbonífera. Trata-se ,do surgimento de 
uma mentalidade ecológica preservacionista contra 
a poluição causada pelos detritos resuHantes da ex
tração do carvão. A poluição era tanta que a região 
foi considerada a 14° área crítica nacional. Estima
se que existam, atualmente, no sul de Santa Catari
na, cerca de 5 mil hectares de terras que se transfor
maram em verdadeiras paisagens lunares em fun
ção desse problema De outra parte, o enxofre, libe
rado no processo de extração do carvão, polui rios e 
lagoas, tomando-os incompatíveis com qualquer' for
ma de vida. Calcula-se que seriam necessários, 
hoje, U$180 milhões para recuperar essas terras. 
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No sul-cãtarinense, o carvão, descoberto em 
1827, começou a ser explorado já na primeira meta
de do século passado e durante todo esse tempo 
nunca esteve totalmente Uvre da intromissão dos go
vernos, que ora praticaram políticas que beneficiaram 
a indústria caJbonífera - em especial nos momentos 
de crise- e ora a prejudicaram grandemente. 

O que se quer, agora, é que o Governo dese:> · 
volva uma política realista para o setor. Em que con
sistiria, basicamente, essa política realista? Antes de 
mais nada, em recuperar a área poluída no passado, 
porque já existem hoje tecnologias de recuperação 
do meio ambiente deteriorado pela extração de car
vão. Novas tecnologias tomam mais simples e bara
ta a extração do minério - e, ao mesmo tempo, me
nos poluente - e seu preço final se toma mais 
atraente para os consumidores. Em suma, a questão 
é de tecnologia. O uso de tecnologias adequadas, 

· limpas, têm sido a soluçãô encontrada, por outros 
países, para continuarem a se socorrer dessa fonte 
de energia. 

Por falar em degradação do meio ambiente, é 
bom lembrar que o Governo brasileiro foi, em grande 
parte, responsável pela poluição do sul-catarinense, 
já que controlava uma das maiores mineradoras da 
região, a Próspera, que por muitos anos forneceu 
carvão à Companhia Siderúrgica Nacional. Afiás, o 
próprio Governo reconheceu esse passivo ambien
tal, -em 1990, quando lançou o Plano Pró-vida, no 
qual destinava verbas para o saneamento das áreas 
destruídas em nossa terra. No· entanto, essa propos
ta acabou não se concretizando, como tantas outras 
iniciativas tomadas pela administração Collor, que 
se notabilizou pela falta de planejamento. 

No caso específico do sul catarinense o que se 
pleiteia é o uso do carvão como matéria-prima ener
gética. Sabe-se que a Eletrobrás, nos seus Planos 
Decenais e no seu Plano 2.015, considera que as 
usinas existentes, como a Jorge Lacerda ou aquelas 
a serem implantas no Sul, em especial Santa Catari· 
na e Rio G rende do Sul, sejam supridas pelo carvão 
brasileiro - essa é uma reivindicação que interessa 
ao sul de Santa Catarina e também ao Brasil, já que 
a manutenção da capacidade nacional de produzir 
carvão assume um caráter estratégico. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, um 
dado importante que devemos ter em mente é que o 
carvão, hoje, é responsável por 38% da energia elé
trica gerada em todo o mundo, mas é bem possível 
que, no início do próximo milénio, chegue a 40%. 

Num relatório elaborado sobre o tema, técnicos· 
da Fundação Getúlio Vergas advertem que no Bra-

si!, em função da opção hidrelétrica adotada pelo 
País, visando a explorar o !lotenciat hídrico disponí
vel, a utilização do carvão como .matéria-prima ener
.gética ainda é marginal. É importante ressaltar, no 
entanto, que ·as termelétricas a .carvão.funcionam 
como rede de segurança para.o sistema·hidrelétrico, 
cobrindo o mesmo nas horas de pico de i::onsumo ou 
em períodos climaticamente desfavoráveis. 

Outro indicador muito interessante desse estu
do da Fundação Getúlio Vergas refere-'se' à geração 
de renda e emprego pela indústria càrboriífera. · 

Diz o documento:.; . ;•<:·: · ._, ·.:' · 
1 

. •os muHiplicacl\'res glo~ls de produ
ção e de emprego da indústria· da extração 
do carvão foram estimadqs em 3,88 e 8,32, 
respectivamente, .. significando .. q'u'e cada 
R$100,00 de produçãO'·de. 6arvã.o implicam 
em geração de' renda· de R$388~0Ó e que 

· um emprego direto D<l ~p_roduÇão dé carvão 
gera 8,32 empregos na 'econór'nia como um 
todo: · ,r-.~ ·;· · · · '· :. · 

Sr. Presidente, Sr's e 'Sni: Se~ad~~s. muitos 
são os argumentos que .podemos apresentar. em fa
vor .de uma exploração . niàis:f?,êional.~,ri-1 terq.os 
ecológicos e mais .ren!áveJ ~!!t terl]'l<?~: .~pnômipos 
do carvão catarinense, •·: .. ., '-õ .. ,_, .... :. '.t,. : •. ;,, ... 

, Antes de mais. nada,. p,rj!Cisamos cons.iderar o 
papel estratégico. desso;o po!l!ooi.al carbonífero. Num 
momento .de crise, sel)1pre pod~mos reco!J'er a o;ole 
para manter funcionando melhor n~.!Jsinas e .in-
d~stri?li· .·.:. :-~~~;,.·.:..·~ .. .- . '· ,! 1 ·.~ .' 

O segundo . argumente .:~fere·Sil. · .a.o rápido 
avanço tecnológico,. que está permitinllo que a extra
ção de carvão seja cada vez roenos poluente. Ora, o 
intensivo uso de novas teoop!Qgias pod'i' ,-l.omar o 
carvão muito mais,. barato, em. termos relativos, do 
que é hoje. ·,!,_.: .. , .... : .. 

. No caso do c sul · catarinense,. : ganhac. o;ospectal 
destaque o papel sQCial da indústria carbonífera, que 
poderia emwegar milhares dEI :pessoas, de forma di
reta, gerando muito ·maior n!lmeiP ·de postos de tra-
balho indiretamente! : ·, "'· ·· 

Por fim, é impartante mencionar que. a .implan
tação de usinas de· combustão. em leito .fluidizado, 
que possam também queimar os resíduos· de carvão 
existentes na região, viria ·a .Je,duzir o . passivo am
biental acumulado .em década$.,de .exploração com 
técnicas primitivas e sem cuidados de preservação 
de meio ambiente .•.. ,. . .... , ,,._ .• "··· . · 

Recentemente, em junho deste ano, em Was
hington, o Brasil deu um p~sa • importante nesse 
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sentido, ao' assinar, com o Departamento de Energia 
dos Estados Unidos, protocolo de intenções visando 
à troca de tecnologia sobre combustão limpa de car· 
vão. Como disse antes, o Governo brasileiro contri
bui grandemente para a poluição do sul catarinense, 
chegando mesmo a admitir sua culpa. Deve, agora, 
portanto, se esforçar ao máximo para que. as áraas 
degradadas sejam recuperadas, resgatando a dívida 
que tem com a nossa terra e a nossa gente. 

O Sr. Edison Lobão - Senadora, permite-me 
V. Ex" um aparte? 

A SRA. SANDRA GUIDI -Concedo o aparte a 
V. Ex", com prazer. 

O Sr. Edison Lobão- Senadora Sandra Guidi, 
louvo as preocupações de V. Ex" com a energia que 
podemos chamar de alternativa. Já estamos utilizan
do o carVão há muito tempo, há muitos anos, déca
das, séculos, até, porém, não com toda a intensida

. de. Sabemos que as· nossas reservas hidrelétricas 
começam a se esgotar - dentro de cinqüenta anos, 
não teremos mais a força delas oriunda para explo
rar. Portanto, temos de caminhar rapidamente para 
todas as possibilidades de energias alternativas. Re
centemente, apresentei um projeto criando um insti
tuto para examinar, estudar, esse tipo de -novas 
energias, como a eólica e outras energias alternati
vas •. O bagaço da cana-de-açúcar seria também 
uma fonte extraordinária a ser utilizada, o que não 
está-ocorrendo neste momento. O carvão, sobretudo 
o famoso carvão de Santa Catarina, é uma possibili· 
dade imensa que o Brasil tem a sua frente e que, to
davia, tem sido negligenciado. Cumprimento, portan
to, V. Ex" pela iniciativa da advertência que. faz ao 
Pafs no que diz respeito à utilização do carvão. Oxa
lá possa ser a voz de V. Ex" .ouvida pelo Governo, 
que deve tomar Ulll<l providénc;ia nesse sentido. Ob
rigado. 

A SRA. SANDRA GUIDI - Obrigada, Senador, 
pelo apoio à causa do carvão catarinense. Com cer
teza, o carvão pode ser uma alternativa para ajudar 
a suprir as necessidades de energia do País. ·Para 
isso, é preciso que o Governo tenha uma polftica na
cional do carvão, que é a nossa reivindicação. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dentro 
do panorama que aqui, rapidamente, esbocei, gosta
ria de sugerir ao Governo brasileiro que estude e 
busque caminhos que incentivem· a exploração do 
carvão nacional, dentro dos parâmetros mais moder
nos, ecológicos e económicos, como fez, por exem
plo, o·Govemo japonês. Para isso, eu pediria, desde 
já, aos Srs. Senadores o apoio do Senado Federal 
para os pleitos da indústria do .. carvão, que precisa 

de uma política nacional mais realista e mais justa. A 
nossa principal preocupação •. reafirmo, é com a gen
te do sul de Santa Catarina, que quer.ver de novo a 
indústria do carvão gerando empregos e renda, mas 
sem cometer os pecados que cometeu anterionnen
te contra o meio ambiente. Temos que. combater o 
desemprego de todos os modos, pois ele é, sem dú
vida nenhuma, o maior problema . socioeconômico 
deste final de século, atingindo indistintamente naçõ
es ricas e pobres, Isso é possível no sul de Santa 
Catarina com uma polítiCa para o carvão, uma políli· 
ca elaborada pelo setor carbonífero em parce~a com 
o Ministério de Minas e Energia, e com o apoio, te-

. mos Certeza, do Senado federal. 
. Era o que eu tinha a dizer,' Sr.Presidente. 
Muito obrigada. 

Dutante o discurso da Sra. 5andra 
Guidi, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) :.. Conce
do a palavra ao· nóliie Senador N~jy Suilssuna. 
. O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·P!:!. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem l'fi!vi~ do orador.)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, .como hoje, 
nesta 8essaó extra.cirdinária, <:<ida Senador só ppde 
falar por 5 minUtos,· apenas ilou 'dizer que ontem en
caminhei à Mesa do Senado o Projeto d~ L,ei n• 272, 
que ,é bastante ousad'o. · · 

. Já .tính<11110s elaborado um projeto de lei que vi
. sava ·inibir o porte de arma; porém, como a violência 
está cada· vez maior •. envia(nos ljsse outro projeto de 

: lei que dis~ sobre à proil?ição ·de verde de armas 
· de fogo e artnas brancas e dá outras providências. 

. . o mesino determina que "'ica. proitiiila a venda 
d!l amias de fqgo !I de am1é\S b(Brlcas e!fltodo tel'!i
tório nacional, ressalvadas as aquisições amparadas 
· ná legislação especial'. · 

Para caça e para tiro ao alvq elas serão. permi
tidas, porém, é preciso tirar-se a licença antes de se 
comprar a arma. 

Isso é.mais ou menos similar ao que ioi feito na 
Inglaterra e ao que está sendo feito em ·vários paí
ses da Europa, onde se busca proibir a. circulação 
de armas de fogo e de armas que não .tenham uSo 
de cozinha, de indústria etc., que servem apenas, 
como no caso de punhais, para causar danos às 
pessoas. 

Apesar de sabermos que não vai . ser fácil a 
aprovação desse projeto, pois a nossa tradição ain
da é muito elástica nesse item, estou dando a pri· 
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meira contribuição para que este assunto venha a 
debate e comecemos a discuti-lo. É uma primeira 
tentativa contra uma muralha que é o uso indiscrimi
nado de armas de fogo. 

Inclusive, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, no próximo mês de janeiro, seguindo um dos 
preceitos do projeto, o qual determina que as armas 
de uso proibido serão ·devolvidas à União, vou doar 
à Polícia Federal a maior parte da minha coleção de 
armas, da qual fazem parte, pelo menos, umas cinco 
ou seis metralhadoras, que estão novas, intactas. 
Começo dando o exemplo. 

Creio, Srs. Senadores, que teremos dificulda
des em aprovar uma legislação como essa. Como 
disse, é um;1 tentativa e uma primeira abordagem a 
um problema polêmico que nós, com certeza, tere
mos, mais cedo ou mais tarde, que enfrentar. 

Não estou otimista quanto à aprovação desse 
· projeto, mas estou te.ntando colocar o Brasil no nível 

dos países que tem uma legislação adequada. Creio 
que nós devemos, ao menos, tentar •. !:, nessa tenta
tiva, não só já apresentei o projeto, como também 
vou dar o exemplo, doando as minhas anÍlas- à Polí
cia Federal. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez T Elbét) '- CpnC9-

do a palavra ao Senador Jonas Pinheiro: S.Ex" clis-
põe de 5 minutos. . · .. · .. · · : 

-·o SR. JONAS PINHEIRO (PF!- - MT. PI'Qr;u)n
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador:)· -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria 
de ter melhor oportun.idade "7 e Wve2:. ~u P. íàçl\ {la 
sessão ordinária, à tarde - para dar a esta Càsa o 

· r~al . enterd!mentó . <i . respeító dá Medida Provisória 
do ITR ·que, pelo Projeto de ConverSão do Senador 

. Jai:ler Báit:ia:llió,' i6;' aprovada ontem rio ·congresso 
Nàcional, depàis ile liáriàs téríiativas entre àS Úde-
ranças do Governo das :duas Casas e os· órgãos res
ponsáveis por este assunto, ou seja, a Receita Fe
deral e o· Ministério da Reforma Agráíia,.-principal-
mente o Incra. .. · · · " .. · • " 

Hoje, a imprensa publicou várias matéria$; írife
. lizmente, de forma coiltusa pára o povo brasileiro e 
para os Senadores· é 'DeputadOs que não estiveram 
presentes nas· rodadas de negociação. Mas, ·em sín
tese, através de uma emenda que oferecemos e que 
serviu de entendimento entre ci Governo e os Parla
mentares, realmente protegemos todas as terras 
produtivas do País, contrariando posição do Gover
no qüe defendia a conservação da alíquota do Im
posto Territorial Rural apenas nas propriedades pro
dutivas até 1.000 hectares. Ora, o perfil de propiie-

dade até 1.000 hectares não representa todo o Pafs, 
apenas representa uma parte do nosso Brasil. Nas 
Regiões Centro-Oeste e Norte do Pafs, com certeza, 
1.000 hectares não é o perfil dos produtores rurais. 
Então, através dessa emenda, foi possível ressalvar 
todos os produtores que têm· asua propriedade-ple
namente produtiva, acima mesmo dos 1.000 ·hecta
res e acima até de 5.000 hectares. 

Entretanto, a imprensa publicou que estaria 
conservado o ITR antigo até 5.000 hectares. Não, 
isso não é verdade. O ITR está conservado quando 
produtiva essa propriedade, -mesmo aciina de 5.000 
hectares, conforme discurso feito por todos de que 
. em terra produtiva não se . colocaria . imposto maior 
que o atualmente existente •. , . .. · .... • .. _, .. , 

Rcou aqui uma preocupação de todos nós, -so
bretudo daqueles que representani os • Estados ·do 
Norte e do Centro-oeste, parte do Nordeste; como o 
Estado da Bàhia, o Estado do Piauí, parte do Mata
nhão, de que as propriedades que ainda não atingi
. ram, por várias razões, a plenitude da sua ocupa-

• ção,- isto é, 80"/o da área utilizada ou que. realmente 
. pode ser utilizada, ficarão prejudicadas. · . • , :.- ' 

Tentamos colocar uma:salwguarda:, no· sentido 
- de que, nessas áreas, os proprietários apresentas
. sem 'Um projeto de ocupaÇãG;qire, no prazo· de ·três 

· anos, pudessem também essas ·áreas·s-e-.tomar.ple-
namentll produtivas, 'atingindo ·80"/o do ·grau· de 'Uiili

: _zação; . Pois bem, o Relator acatou 'essa . emenda. 
· Entretanto, o próprio Relator remete para uma.Jei a:n-
• terior,. a Lei de Desapropriação, e aqui -fica• a ·nossa 
·grande dllvida: será que.os p{odutores .da região 'de 
fronteira agrícola-que, por várias razões; ·àindá lião 
.atcar:JÇaram os 80% de utilização de ·suas'proprieda-
'Ciesserãopenalizados?- :." •• ' .. :.·. : .. ': .. .. 
.-.-. :temos essa preocupação'a respéitó·'à '(losta
ríamos de ter outra oportunidade para falar' sobre 

·is-so ~ talvez hoje à tarde -; ·(iàia dar ciéricia a t~ 
- Casa, com mais detalhes, de·tudo que foi negocrado 
. e-inserido no Projeto de Conversão que,-por certo, 
. ·se. transformará, nas próximas horas. em lei· pelo. Se
nhor Presidente da .República: c.-.--:. · ._,._.,.,,-_, .... --c 

Muito obrigado; Sr. Presidente.· 
O SR; PRESIDENTE (Ramez Tebet) '-' Conce

do a palavra à nobre Senadora Benedita ·da Silva 
S.Ex"·dispõe de 5 minutos. ·· · .,_, · ' 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- 'RJ. Pro
nuncia o seguinte -éliscurso. Sem revisão da orado

. ra) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs/Senador'eS,. venho à 
tribuna para dizer •que este semana apresentei dois 
projetes. O primeiro· deles trata· do Programa Brasi
leiro de Segurança 'Alimentar: Já realizei Cómen)á-
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rios a respeito do assunto e, a pãrtir da reunião' de 
cúpula que discutiu a questão da tome, preocupou
me consideravelmente que este País venha cons
tantemente assinando acordos, mas não apresente 
de forma mais clara, objetivamente, os instrumentos 
que poderão ser usados para que se cumpra os 
acordos feitos. 

Essa preocupação fez-me criar o Programa 
Brasileiro de Segurança Alimentar por entender que 
este é, sobretudo, um momento de somar o esforço 
da sociedade civil, juntamente com empresários, 
com governos estaduais e municipais, com as orga
nizações não-governamentais e com leis que pos
sam amparar essas iniciativas que garantem fomen
tos à produção. Agora que acabamos de votar no 
Congres5o Nacional o ITR - portanto, conseguimos 
vislumbrar uma luz no final do túnel ·, é importante 
que possamos amparar as cooperativas nos assen
-tamentos, voitadas para a questão do combate à 
fome. Então, é necessário que tenhamos campa· 
nhas, de caráter altamente educativo, a fim de levar 
a todos ao compromisso nessa questão do combate 
à fome. 

O Programa Brasileiro de Segurança Alimentàr 
tem. como ponto central a mobilização da mulher, 
trabalhadora, mãe, chefe de família, bem como de 
produtores rurais e da comunidade urbana de baixa 
renda. Fiz esse programa também tomando por 
base os compromissos que assumimos e que o Bra· 
sil assinou, a partir da Conferência de Beijing, no 
sentido de ter ações concretas que levem a mulher à 
igualdade econômica, social e política. Entendo que 
este é o momento de oferecermos ao Executivo con
dições para que ele· implemente de imediato uma 
política de combate à fome e à miséria. que não tem 
passado, por exemplo, ·pela questão do trabalho in
fantil. Crianças estão trabalhando e algumas, inclusi
ve, em condição escrava, como já detectamos. 

É uma contribuição ainda muito tímida, mas 
acredito que a minha. iniciativa - embora, evidente
mente, não tenha sido minha a idéia - fará com que 
todos se mobilizem para combater a fome em nosso 
País. Assim, espero que os meus Pares possam 
apoiar esse Programa Brasileiro de Segurança Ali
mentar, dando sua contribuição, o seu conhecimento 
junto às relatarias na tramitação do projeto nas Co
miss6es. 

Um outro projeto que apresentei e que entendo 
ser importante é com relação ao estudo dos direitos 
humanos nas corporações: polícias civil, militar, fe
deral, rodoviária e ferroviária. O objetivo é apertei
çoar a formação da nossa políCia '""' qualquer tun-

ção que ela esieja exeri:eridô, sobretuc!Ó n'o que diZ 
respeito à segurança pública. 

Sabemos que o problema social, que vem se 
elevando no País, tem aumentado a marginalização, 
o número de marginais. Estamos assistindo a assas
sinatos, seqüestros, assaltos e práticas de diSC!'iqli
nação. Mas é importante que possamos garantil, êm 
meio a toda essa situação, que aqueles que têm o 
papel de fazer valer a lei tenham conhecimento so
bre relações humanas e não venh~ a permitir, 
como tem acontecido algumas .vezes, a violação dos 
direitos humanos, principalmente daquele que a Jus
tiça considera inocente. 

· Sr. Presidente, · espero encontrar apoio dos 
meus Pares, nesta Casa, para esses dois projetes 
que são de cunho social relevante, bom para nós e 
para o País. · 

Era o que eu tinha a cftzer, Sr. Presidente.-

. · DOCUMENTO A QUE SE ·REFERE A 
SRA. BENEiiiTA DA SILVA EM SEU QIS.. 
CURSO;·· 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 271; DE 1996 

Dispõe sobre a instituição do Pro
grama Nacional de Segurança Alimentar 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica instituído o Programa Nacional de 

Segurança Alimentar com a finalidade de proporcio
nar eficiência e eficácia às açôes de consecução da 
política de segurança alimentar, em especial às 100-
didas que visem: · 

I - à redução dos problemas da fome e da de-
socupação; 1 

11 - à resolução de. entraves deten:n)nantes do 
quadro carencial das pessoas e comunidades me-
nos favorecidas; · · · ' · · · 

. . uf-à interação de lnstitulçõés governamentais 
e não-governamentais envolvidas nas atividades de 
atendimento. às necessidades alimentares da PÇipU· 
fação; · 

IV - à racionalização, articulação e coordena
ção de projetos para assegurar consistência e coe
rência às açôes intersetoriais e interinstituéionais; 

V - à mobilização da sociedade civil para con~>c 
cientizar a opinião pública, ampliando a resJ:Íonsabili· 
dade dos cidadãos por atos de combate à tome e à 
miséria. 

Art. 2" São objetivos permanentes do programa: 
I - incentivar e consolídar parcerias e integra

ç6es entre os ôrgãos públicos e privados, nacionais 
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e internacionais, visando a garantir recursos e a con
tinuidade das ações desenvolvidas; 

. 11 - viabilizar convênios para: . 
a) incentivo à pesquisa agropecuária na área 

de desenvolvimento de tecnologias para a produção, 
beneficiamento e transformação de alimentos bási
cos, assim definidos em regulamento; 

b) fomento à produção ecologicamente susten
tada e incremento da produtividade em bases am
bientais consistentes, através do estímulo à forma
ção profissional de pequenos produtores rurais e 
adoção de iécnicas agrícolas adequadas; 

c) organização em cooperativas de pequenos 
produtores rurais; 

d). assistência a assentamentos em imóveis 
que tenham sido objeto de colonização ou reforma 
agrária~,· 

e). facilitação. do abastecimento alimentar, por 
conjugação de atividades de cooperativas de consu
mo, indústrias alimentícias, empresas. distribuidoras 
e comércio varejista de alimentos; 

III ..:. proporCionar campanhas de caráter educa
tivo, informativo e de orientação, notadamente so
bre: .. 

a) hábitos alimentares, noções de saúde, higie
ne, nutrição e planejamento familiar; .... 

. . . b) cooperativismo; 
-ê). ~groecologia, utilização de resíduos alimen

tares e reciclagem de .materiais; 
d) capacitação de agentes comunitários ·volta

dos para a implementação de ações vinculadas ao 
Programa; · · . · · ...... ~· ~ .. . 

e) criação de comitês estaduais, mw1idpais ·e· 
distrital de ·combate· à fonte e ·à miséria. · · · · 

Ait>s~·o·Programa .. será dirigido por personali
dade que não integre qualquer dos poderes; nas dis
tintas esferas pOlítico-administrativas, designado 
pelo Presidente da República, a qual será assistida 
por seis representantes· do setor governamental e 
seis representantes do setor não-governamental, as: 
colhidos pelo Presidente da República. 

Parágrafo único. Os trabalhos dos integrantes 
do Programa serão c6tisideiados relevantes, vedada 
a percepção de vantagens pecuniárias de qualquer 
natureza. ' 

Art. 4• O Ministério de Planejamento e Orça
mento assegurará o apoio técnico e administrativo 
indispensável ao tuncioname.nto do Programa. 

Art. 5" O funcionamento do Programa será dis
ciplinado por regimento interno a ser adolado pela 

maioria de seus integrantes e aprovado pelo Presi
dente da República. 

Art. 6" O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, após 
sua publicação. · 

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 8" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Ao mesmo tempo em que cresce a capacidade· 
técnica e a produtividade agrícola, paradoxalmel!ll1 
aumenta o pesadelo da fome e da subnutrição, So!! 
bretudo nos países em desenvolvimento. A. FAO es
tima atualmente em 800 (oitQC8ntos) milhões o' nií~ 
mero de pessoas que passa fome em lodO Q in!lnd0• 
Em· nosso país cerca de 30 milhões de brasileiroS 
não tem o que comer. · · · 

· As dramáticas imagens .mostradas PeJa ÍeleVi~ 
~o de adultos e crianças, .l!lo(I'Eindo de fçme' na' 
Africa são cenas que, infelizmente, podem ser facil
mente encontradas até mesmo ·rias regiões mais de
senvolvidas do pais. E não . ~~ trata de s~uações 
conjunturais, mas de um problema que vem aulT1E!n
tando historicamente, dominuindo a saúde· e 6eitàn
do ·vidas de gerações e geraçÕes de irmãos brasilei- · 
ràs ile origem humilde. . . .' . . . . . : . ... :- . . ,' ·, . 

. Oesde a década de só :ciúe o Insigne cientiStà. · 
brasileiro Josué de Castro véll) j!Jértando o. país. para 
esse problema. Pioneiro no Brasil dos estlldós sobre 
os problemas de alimentaçãq e nutrição.: Josué . dé . 
Castro teve grande ·projeção ir:itérriacional e fói' eleito 
em .üiS1 Presidente da FAO; Apesar de seus esfor
çós, · pc?uco foi feito P,a,ra se cc?r:nb.até~ àsSa P.raga 

.No Congresso. fllacion~; 'ém'1982'E\ }9!if, 'tO,: 
ram instaladas duas CP Is para investigar as causas 
da 'tome no pais. órgãos especiais foram criados 
pelo governo federal e diversa~ campanhas de cid~
dania foram mobilizadas para: se 'enfrentar ~sse ver
dadeiro pesadelo que compromete a dignidade e o 
futuro do Brasil. · 1 

O presidente F~mando f;ell;trique Car:QOliQ tem, 
freqüentemente, se referido à situação dos setores 
sociais excluídos e <!O probleni~ .da fome ÓÓ pais. A 
criação do Programa Comunidade Solitár;ia é uma 
iniciativa governamental que tem como uma de suas 
metas precisamente atacar esse problema Por 01J
tro lado, a organização do movimento da Ação da 
Cidadania contra a ,Miséria e a Fome visa o mesmo 
objetivo, a partir de· uma iniciativa da sociedade civil. 
Existem ainda outras campanhas, organizadas pgr 
igrejas ou entidades de ação soc~uscando ate-
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nuar a situação das famílias mais carentes. Desse 
modo o combate à fome é sem dúvida, um dos pou
cos pontos em que existe consenso nacional. 

O Programa Brasileiro de Segurança Alimentar 
(PBSA) procura ocupar espaços ainda não preenchi
dos, especialmente quanto à união de esforços da 
sociedade civil, iniciativa privada e governos federal, 
estaduais e municipais. A sua filosofia é, enquanto 
atenua o problema emergencial da fome, criar condi
ções permanentes de geração de renda e O Progra
ma Brasileiro de Segurança Alimentar tem como 
pontos centrais a mobilização da mulher - trabalha
dora, mãe e chefe de famnia; a organizaÇão coope
rativa dos pequenos produtores rurais e seu desen
volvimento tecnológico, educacional, cuttural e am
biental; a vinculação direta entre essas comunidades 
produtoras rurais e as comunidades urbanas de bai- . 
xa renda e o estabelecimento de parcerias entre os 

· pequenos. produtores rurais organizados em coope
rativas e assentamentos e a indústria alimentícia e 
supermercados. 

A superação do problema da fome deve ser a 
principal preocupação estratégica da nação, contan
do com a mobilização da cidadania, a sensibilidade 
do governo e ação· firme dos partamentares. Por 
isso, esperamos o apoio dos ilustres pares do Con
gresso para a aprovação deste projeto. 

· Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1996. -
Ser>adora Benedita da Silva. 

-Minuta-

Pf!QJETO DE LEI po SENADO N° 273, DE 1996 

Institui o estudo dos direitos huma
nos na formação policial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O estudo dos direitos humanos deverá 

receber especial realtie nos cursos de formação de 
policiais civis, militares, federais, rodoviários e ferro
viários federais. · 

Parágrafo único. O estudo a que se refere esta 
lei deverá ser promovido, mediante convênios, com 
a participação de entidades de defesa dos direitos 
humanos e de instituições de educação superior. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor 6o (sessenta) 
dias após a sua publicação. 

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

Justificação 

b presente projeto de lei tem por finalidade 
promover um aperfeiçoamento na formação dos poli
ciais brasileiros, contribuindo assim para o aumento 

de seu profissionalismo e, conseqüentemente, para 
o seu melhor relacionamento com os demais cidadãos. 

As diversas formas de violência vêm apresen
tando fndices assustadores no País. A cada dia so
mos surpreendidos por fatos estarrecedores. Nos 
jornais pululam as manchetes que relatâm assassi
natos, seqüestros, assaltos e práticas de discrimina
ção, entre tantos outros crimes. Por isso, não é de 
se estranhar que diversas pesquisas de opinião 
apontem a insegurança pública como um dos maio
res problemas enfrentados pela população. As cau
sas da crescente violência são complexas, mas resi
dem, principalmente, em nossas acentuadas desi
gualdades sociais e na dissolução de certas regras 
de convivência humana provocadas por rápidas 
transformações sociais e cutturais. 

Infelizmente, não faltam situações em que o 
comportamento equivocado de determinados . poli
ciais foi fator de desencadeamento de ates de vio
lência ou de aumento da tensão social. Diversas 
ocasiões têm demonstrado a incapacidade de inú
meros policiais de manter um relacionamento huma
no equilibrado, particularmente no contato com pes
soas das camadas mais pobres da população. A ig
norância e o desrespeito de princípios básicos da 
Constituição Federal e da legislação brasileira, refe
rentes aos direitos humanos, transparecem no trata
mento absurdo que muitas vezes é dispensado às 
pessoas pelas forças policiais. 

Essa situação revela as deficiências existe~ 
na formação dos policiais brasileiros, embora, aMa
mente, reflita também outros. problemas ligados à 
definição de nossas políticas de segurança pública. 
A proposta ora apresentada procura contribuir para 
a reversão desse quadro, ao determinar que se dê 
realce, na formação policial, ao estudo dos direitos 
humanos. · · · · · 

Ainda que esse estudo já faça parte da forma
ção de algumas academias de polícia, julgamos pro
cedente a criação de uma lei federal sobre a maté
ria, como forma de universalizàr. à exigência e de re
forçar, pelo amparo da lei, as iniciativas já existen
tes. 

Por outro lado, parece-nos relevante que o es
tudo dos direitos humanos pelos policiais envolva 
especialistas na matéria alheios aos quadros poli
ciais. Por isso, a proposição em tela determina a 
participação de entidades de direitos humanos e de 
instituições de educação superior na formação dos 
policiais. Isso poderá ser feito mediante convênio e 
não acarretará qualquer aumento de despesas para 
as academias de polícia, pois não fattarâo instituiçõ-
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es especializadas de alto nível interessadas em par
ticipar do aperfeiçoamento da tonnação dos poli
ciais. 

Cabe infonnar os fundamentos constitucionais 
da presente iniciativa, referentes à organização pofi
cial. O art. 21, inciso XIV, de nossa Carta Magna de
tennina a competência da União para organizar a 
polícia federal e as polícias rodoviária e ferroviária 
federais. Já o art 22, inciso XXI, estabelece a com
petência privativa da União para legislar sobre nor
mas gerais de organização das polícias militares. 
Por fim, de acordo com o art. 24, compete concor
rentemente à União, aos Estados e ao Distrito Fede
ral legislar sobre a organização da polícia civil. Tam
bém nesse caso, a competência da União é limitada, 
de acordo com o§ 12, do mesmo artigo, ao estabele
cimento de nonnas gerais, o que é respeitado pela 
proposição ora apresentada. 

Em vista de sua relevância social e do respeito 
que manifesta à Constituição Federal e às leis do 
País, solicito o apoio ao presente Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. -
Senadora Benedita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Antes 
de conceder a palavra ao ilustre representante do 
Estapo do Rio Grande do Sul, Senador José Foga
ça, esta Presidência solicita aos Srs. Senadores que 
venham ao plenário, a fim de que possamos iniciar a 
Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 
S. Ex" dispõe de 5 minutos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, talvez não use os 5 minutos. Na se
qüência do pronunciamento do Senador Jonas Pi
nheiro, eu gostaria também de fazer alguns comen
tários a respeito da decisão do Congresso Nacional, 
ontem, na votação do Imposto Territorial Rural. 

Essa luta, essa proposta nasceu e teve um seu 
momento importante no período da Assembléia Na
cional Constituinte. Ali, quando estava sendo votada 
a questão agrária como um todo, incluindo o instituto 
da desapropriação, da distribuição de terras por par
te do Incra, o rito sumário, os prazos e outros ele
mentos que integram a reforma agrária, também foi 
introduzida a questão do ITR como um dos instru
mentos mais eficazes e importantes para favorecer o 
processo de refonna agrária no País. A mobilização 
contraria à refonna do ITR foi intensa, foi poderosa 
e, no meio do processo constituinte, aquela luta foi 
derrotada. 

-
Devo dizer - e os Anais do Congresso Consti

tuinte estão ar para comprovar - que, naquele mo
mento, fui um dos mais enfáticos defensores da re
forma do Imposto Territorial Rural. _ . . 

Creio, Sr. Prej;idente, Sr"s e Srs. Senadores, 
que esta é a mais importante, a mais eficaz refonna 
institucional que se faz no País, na superestrutura jurí
dica do País, para viabilizar, para favorecer a reforma 
agrária e, sobretudo, a modernização do campo. 

Neste País, Sr. Presidente, o Imposto Territo
rial Rural sempre foi relegado a um segundo plano, 
sempre foi considerado um imposto não importante 
e foi essa tese que predominou na Constituinte. É o 
imposto que, rigorosamente, não importa nas corltas 
do Tesouro; tem pouquíssima influência na arreca
dação da Receita; tem pouquíssima expressão do 
ponto de vista de uma visão tradicional e conselva
dora do Estado arrecadador. 

Percebo que hoje essa consciência mudou: E 
quero aqui repetir aquilo que d;sse em um pronun
ciamento, na Assembléia Nacional Constituinte: que 
esse imposto não poderia ser visto apenas como um 
instrumento de arrecadação para aumentar o volu
me de impostos recolhidos pelo Governo, o volume 
de tributos levados aos cofres do Tesouro - e essa 
não era a mais importante instrumentalidade do ITR. 
Imposto não é apenas para punir a fonnação de ri
queza, imposto também tem o papel de estimular a 
fonnação de riqueza. E a fónnula adotada na Medi
da Provisória, no Projeto de Conversão do Senador 
Jader Barbalho, Relator da matéria, de reduzir a ali
quota na medida da produtividade das terras a au
mentá-la na exala medida da improdutividade, faz 
do ITR um imposto justo, correto, adequado, moder
no, renovador; é um imposto que estimula a fonna
ção de riqueza. 

Essa é uma refonna que corre na mesma finha, 
na mesma direção do que aprovamos aqui, recente
mente, com a reforma também do ICMS. · 

Portanto, faço este registro com enonne satis
fação, reconhecendo a importância do papel que ti
veram as Oposições no acordo que ontem foi mon
tado para isso. Felizmente, o acordo saiu também 
da voz das Oposições, que aceitaram a tese do Go
verno, que viram nisso um instrumento de modern
ização e de viabilização da refonna agrária, de mod
ernização da estrutura agrária brasileira, sobretudo por
que, no futuro próximo, esse imposto vai mostrar clara
mente a sua eficácia e a sua utilidade institucional. 

Era o registro que eu desejava fazer, Sr. Presi
dente. 

Obrigado. 
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Dumnte o discurso. ciO Sr. José Fog~- ~ 
ça, o Sr. Ramez T ebet, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jeffer
son Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres} - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. S. 
Ex" dispõe de 5 minutos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria, nes
se pequeno tempo que disponho, de usar esta tribu
na, em primeiro lugar, para fazer mais um apelo em 
favor do Centro-Oeste e, especHicamente, em favor 
de Mato Grosso do Sul. 

Nós temos assistido, entre os Estados brasilei
ros, a uma verdadeira guerra por incentivos fiscais: 
cada Unidade da Federação procura conceder maio

. res vantagens tributárias aos empresários, às indús
trias, a fim de ajudar o desenvolvimento dos Estados 
e, conseqüentemente, do Brasil. 

Eu tenho meditado sobre o assunto e me pare
ce que ele passa por um caminho diferente. O meu 
apelo é no sentido de que o País votte a ter uma po
lítica de desenvolvimento regional, que é uma forma 
de acabar com a luta, com a guerra pelos incentivos 
fiscais entre as regiões brasileiras e, particularmen
te, entre diversas Unidades da nossa Federação. 

--Política de desenvolvimento regional sim, por
que havendo essa política nessa hora de globaliza
ção e de modernização, sem dúvida nenhuma, ela 
est!lrá ·representando muito mais do· que ·os incenti
vos fi~is ou incentivos tributários. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fico com 
os olhos voltados - e nem poderia deixar de ser .:. 
para o Estad6 que represento, Mato Grosso do Sul, 
e vejo que ele vai ser o corredor do gás que vem da 
Bolívia, percorrendo grande parte de meu Estado e 
vai ~upiir quase que totalmente o território nacional. 
Eu me indago se existe uma política de desenvolvi
mento energético para o Centro-Oeste e, especffica
mente, para Mato Grosso do Sul, que leve em consi
deração esse componente energético que não polui, 
esse componente energético que todos reconhecem 
vai· ser ou pode ser um grande impulsionador do de
senvolvimento do nosso País. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uma po
lítica de desenvolvimento regional por certo iria con
templar o setor de saneamento básico - e digo estas 
palavras rapidamente -, sem falar naquilo que é im
prescindível para o desenvolvimento de todos os Es
tados e do País: o setor educacionaL 

... ' . Piéclkmõs ter uma política de desenvOivifTll!n
to da infra-estrutura, porque se tivermos boas estra
das, energia em abundância, com toda certeza as 
indústrias não necessitarão dos incentivos que lpje 
buscam nos poderes públicos estaduais para se ins
talar nas diversas Unidades da Federação. 

Estamos com saudade da politica de desenvol
vimento que antes existia, pelo menos para o Cen
tro-Oeste, ao tempo da extinta Superintendência do 
Desenvolvimento do ~ntro-Oeste, a Sudeco, que ti
vemos a honra de presidir até quase o fechamento 
pelo então Presidente Fernando Collor. 

Precisamos retomar essa .política, e, em a reto
mando, sem dúvida .alguma estaremos contribuindo 
para a agroindústria da Região COOtrO-Oeste, para a 
industrialização, para um maior progresso e desen
volvimento dos nossos Municípios, dos nossos Esia
dos, sem neces$ida,c\e. da guerra fiSCal que hoje se 
trava no País. . . • · : 

Tenho dirigido esse apelo às autoridades fede
rais. Recentemente estivemos, vários Senadores do 
Centro-Oeste, com o Ministro · Kandir, e há quinze 
dias estamos aguardando que S. Ex" cumpra -
como tenho certeza que vai . fazer, mas que o faça 
rapidamente - o prometido •. · instalando . o -Conselho 
Deliberativ:o do Centro-Oeste, para que o Fundo do 
Centro-Oeste possa ser aplicado nas <;li;>r<\5 prioritá
rias indispensáveis da n~. ~gião e, especialmen
te, do Estado de Mato Grosso do Sul. . , , . 

Este é o apelo que faço ao Governo Federal. 

O que me traz ainda à tiibuna é um pedido, 
uma prece que formulo, neste ·inês de deiembro, na 
antevéspera· do Natal. Esta é" a oportunidade que te
nho de dirigir-me· a cada Colega do Senado da R e- . 
pública, aos seuidainiliares, augurando-lhes um feliz · 
Natal é um Ano Novo cheio de prosperidaae e feliCi-
dade. · ''' · 

Rogo a Deus em favor dos destinos deste País 
para que Ele, na sua infinita· bondade, ilumine e 
guàrde os passos, o destitJ!>. do nosso.·Brasil; que 
Ele dê melhor qualidade de vida para o. nosso povo. 
Que Deus, lá do céu, continue derramando as suas . 
bênçãos sobre o generoso e altivo povo brasileiro. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito _obrigado. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique 
Loyola. S. Ex" dispõe de 5 minutos. · 
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O SR. HENRIQUE LOYOLA (PMDB-SC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, assomo à 
tribuna, neste momento, na verdade, para apresen
tar-lhes as minhas despedidas. No dia 27 próximo 
conclui-se a minha interinidade e eu não poderia dei
xar de agradecer a cordialidade e a gentileza dos 
meus estimados colegas Senadores, das quais tive 
oportunidade de desfrutar. 

Aproveito o ensejo para fazer um relato rápido 
dos 4 meses em que aqui estive exercendo a função 
de Senador da República. 

No dia 29 de agosto de 1996, assumi as funçõ
es e, da tribuna, fiz o primeiro discurso, lembrando a 
necessidade das reformas constitucionais, especial
mente a administrativa, a econõmica, a previdenciá
ria e a fiscal< 

No dia 5 de setembro fiz pronunciamento em 
·defesa da indústria nacional, não defesa protelara, 
mas, sim, da igualdade de condições com as empre
sas internacionais, em especial do tratamento nas 
relações comen::iais internacionais e do tratamento 
alfandegário que é dado, da proteção e das facilida
des para exportação e importação. Na verdade, o 
que a indústria nacional deseja é a igualdade de 
condições e não pura e simplesmente a proteção. 

-No dia 23 de outubro, vim à tribuna para tecer 
considerações em tomo do património imobiliário da 
União; que me pareceu fora do tempo, uma vez que 
foi instituído em 1.831, no Império, quando o Brasil 
vivia fundamentalmente da renda alfandegária de 
portos e de importação. 

Por incrível que pareça, essa legislação ainda 
persiste a infernizar a vida de quem habita nos 8 mil 
quilómetros da costa brasileira e seus afluentes e 
alagados, com taxas ridículas, e neste ano resolve
ram implodir, tomando-as absurdas e elevadas. É o 
caso específico da minha cidade de Joinville, em 
Santa Catarina, que na verdade nada mais é do que 
um banhado - está sujeita a altíssimas taxas, agora 
nessé exercício, de património da União, a título da 
Marinha, quando na verdade aquela área não é de 
propriedade da União, porque se trata de dote da 
Princesa Dona Françisca, casada com herdeiro da , 
casa Real Imperial Brasileira, que a recebeu como 
dote. E como tal deixou de constituir patrimõnio da 
União. Sobre ela pretende-se agora bitributar, ou 
seja, tributando pelo IPTU e retributando pelo cha
mado serviço ou área.de Marinha. 

Acredito que nesse item é necessária uma revi
são completa da legislação, porque até há ·pouco 
tempo informações nos dizem que arrecadavá algo· 

como US$560 milhões para o Gove'mo Federal, en
quanto a mesma importância era gasta apenas com 
juízes togados do Ministério do Trabalho. Uma conta 
mata a outra. Na verdade, as duas contas deviam 
fechar, para simplificar a vida do contribuinte. 

No dia 6 de novembro, fiZ· o discurso sobre o 
custo Brasil, preocupante, que dificulta o desenvolvi· 
manto do País, tais como as taxas dos serviços dos 
aeroportos, portos etc. 

No dia 27, discursei sobre o sistema de energia 
elétrica e no dia 29 sobre a defesa civil, outro aspec
to carente de uma revisão. Noventa e cinco por cen
to dos Municípios brasileiros não têm nenhuma defe
sa contra fogo, pela incapacidade. do Estado em su
pri-lo. Destaquei, na época, a residência· oficial de 
Tancredo Neves, que foi total~nte des!ruí9!1. pelo 
fogo, porque em sua cidade não existia sequer um 
bombeiro para combatê-lo. Destruiu não só um. patri; · 
mônio histórico da União, mas também toda a sua. 
vizinhança pela omissão do E~do.nesse aSPecto· .. 

Por isso, fiz destaque da necessidade premen
te da instalação de serviço alternativo militar, no qual 
pudessem ser ampliados e angariados os serviços 
comunitários através de sociedades civis orilaniza-
das. · · .. 

. No dia 17 de outubro, assJJmi a tribuna para. 
defender a pesca nacional, que co!lfinuava '!·ter \1!"11·. 
desajuste de US$340 a tonelada ,contra US$2!10 do 
concorrente internacional. Apresentei quatro projetas 
de lei, um por mês. o primeiro, excluindo restriÇões 
impostas à utiraação da Mata Atlãntiqa que, no' caso 
de Santa Cf!tarina, inferniza a ~qssa. popul~o~ .<:>: 
segundo, alterando o Código Civil e o Código de 
Processo Civil, para permitir o pnx;e~nfo di3 iii~ 
ventárío erri partilha, quando amigáveis, por simpi!'!S 
escritura pública, descongestionando, assim, o· Judi" · 
ciário. ' ' " · 

Emiti dois pareceres relativO!>: a assuntos inter
nos da Casa, além de mais outros dois projfi!!!'~ de 
lei que foram superados por medidas complementa
res, implantadas pelo Governo, que aCabilraril: ta~ · 
zendo com que os prOjetas opostos deixasseri) . de 
ter a sua razão de ser. ·, . : . . ., .. ~ 

Não deixo de citar também, para a minha ~ 
gião, as obras e os orçamentos que tive oportunida· 
de de acrescentar ou propor dos vinte itens, benefi· 
ciando especialmente o meu Estado de Santa Cata· 
rina. Além de outros serviços rotineiros, que' todos 
nós fazemos, tais como a concessão de pedido de · 
certificação de entidades afins e filantrópicas no meu 
Estâdo, especialmente destacando a Esoola Técnica 
Tupi e o Corpo de Bombeiros Voluntários deJoinvil~e. 
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- ' -
E, finalmente, quero dizer que, a partir de ama-

nhã, não estarei mais nesta Casa. Mas quero deixar 
o meu agradecimento especial ao Sr. Presidente 
José Samey, que muito tem me prestigiado, inclusi
ve viabilizando a presidência de cincÇ> sessões nesta 
Casa, no perfodo, como também aos demais com
panheiros, com quem tive uma extraordinária CC'I'lvi
vência. 

O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE LOYOLA - Com muita hon
ra, nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Não queria que V. 
Ex"- descesse da tribuna sem saber que os seus 
amigos e colegas do Senado partilharam esse con
vívio com muita alegria Penso que, no meu julga
mento pessoal, tanto V. Ex" quanto o titular da Ca
deira têm sabido desempenhar, e eu deploro que V. 
-EX" já amanhã não esteja mais em nosso convívio. 
Mas fique- certo de que deixou nesta Casa compa
nheiros que admiraram o seu desempenho. Com 
isso, aguardamos a sua votta em breve. 

O SR. HENRIQUE LOYOLA - Agradeço a V. 
Ex", nobre Senador Bernardo Cabral, pelas suas pa
lavras. Infelizmente, por não ter experiência de ter 
freqüentado sequer uma Casa Legislativa de Verea
dor ou de Deputado, tenho as minhas dificuldades. 
Mas, de qualquer forma, agradeço a V. Ex" pela 
bonaade das suas palavras. 

Mais uma vez, eu me despeço de todos, com 
um grande abraço e votos de um feliz Natal, e que o 
ano de 1997 seja produtivo, como este que encerra
mos ontem, com a aprovação do ITR. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE LOYOLA- Ouço V. Ex". 
O Sr. Ramez Tebet - Senador Loyola, antes 

que V. Ex" desça da tribuna, eu queria deixar regis
trado nos Anais desta Casa a satisfação que tive em 
tê-lo como companheiro no Senado da República. 
Quero abraçá-lo e cumprimentá-lo efusivamente 
pela sua maneira lhana, pela responsabilidade com 
que exerceu, durante esse curto período, o mandato 
de Senador, representando aqui o seu Estado. Para
béns. 

O SR. HENRIQUE LOYOLA -Muito agradeci
do, Senador. 

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

O SR. HENRIQUE LOYOLA - Concedo o 
aparte ao Senador Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - Senador Loyola, ~ro 
também deixar registrada a imensa satisfação qu~ ti
vemos de contar com sua atuação, que foi assídua, 
permanente e intensa ao longo desses quatro me
ses no Senado. V. Ex" trouxe para Cá a sua visão de 
empresário, de homem da vida produtiva, de homem 
experiente, e sobretudo trouxe a palavra de quem vê 
as coisas de fora deste mundo parlamentar. A sua 
experiência e sobretudo a seriedade com que enca
rou esse perfodo nos dão a certeza de que agora, 
na condição de vice-Prefeito da Cidade de Joinville, 
vai aportar a bagagem que amealhou aqui junto aos 
seus amigos. Faço este registro para parabenizá-lo, 
parabenizando também o titular da Cadeira que V. 
Ex" ocupa, o Senador Casildo Maldaner, por contar 
com V. Ex" na condição de suplente. Todo o meu 
respeito e os meus parabéns a V. Ex" neste momen
to em que se despede. 

: O SR. HENRIQUE LOYOLA- Agradecido, Se
nador Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Des
culpe, Senador, V. Ex" ocuparia a tribuna por 5 mi
nutos; entretanto, já falou por 1 O minutos. Portanto, 
ninguém pode me acusar de intolerante. 

Por precisarmos começar a Ordem do Dia, 
peço a V. Ex" que encerre o seu pronunciamento, 
pois já estou violando o Regimento da Casa. oe!lcul
pe, Senàdor, mas não posso mais conceder aparte. 

O SR. HENRIQUE LOYOLA - Vou encep-ar, 
agradecendo a V. Ex" a tolérãricia de ter permitido 
os apartes até então solicitados. 

Boas festas a todos! 
O SR._ EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 

peço a palavra pará uma comunicação lnádiável. 
O SR. J>RESIÓÉNTE (Jéfferson P~rés) - Çon- _ 

cedo a palavra a V. Ex". 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Senador Jefferson Péres, Sr"s 
e Srs. Senadores, pedi comunicação inadiável por
que considero dói maior gravidade o -ocorrido no 
Peru, em que centenas de diplomatas, inclusive o 
Embaixador brasileiro, Carlos Luiz Coutinho Perez, a 
mãe cjo Sr. Presidente do Peru, Alberto Fujimori, seu 
irmão e outros que se tomaram reféns do grupo Tu
pacAmaru. 

Sr. Presidente, esse episódio merece reflexões 
do Senado Federal. 

Obviamente, queremos extemar a nossa soli
dariedade aos diplomatas, inclusive ao Embaixador 
brasileiro, Carlos Luiz Coutinho Perez, que se en-
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contra como refém dos guerrilheiros, ou deste grupo 
revolucionário peruano. Queremos dizer que de fonna 
alguma concordamos com as ações violentas. Quere
mos também extemar o quão importante é o Governo 
brasileiro agir com equiilbrio, com ponderação e procu· 
rar fazer ver às autoridades peruanas que o importan· 
te, neste momento, é reaflzar uma negociação de for
ma pacífica e sem a utilização da violência. 

Mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o 
que é que vem à lembrança áiante de um governo 
que insiste em não resolver adequadamente os pro
blemas sociais profundos no Peru, um governo que 
insiste em manter políticas que têm muito a ver com 
aquilo que também está acontecendo na Argentina e 
aqui no Brasil, um governo que tem tido como preo
cupação maior a sua pennanência no Governo? 
Está aí o Presidente Fujimori a insistir na sua tercei· 
ra reeleição. 

Ah! Sr. Presidente, esse episódio deveria ser 
um alerta para um Governo que está por completar 
dois anos, e que hoje faz o seu balanço. O Presiden· 
te Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu ai· 
cançar algumas metas importantes, como a de bai· 
xar a inflação, está sobremodo otimista com respeito 
à realização da meta de diminuir a pobreza no Brasil 
e as desigualdades. Os dados, se bem analisados 
por quem quer efetivamente ver a realidade brasilei· 
ra, estão a indicar que estamos mutto longe de re
solver os problemas sociais da desigualdade e da 
erradicação da pobreza. 

Ao invés de estar preocupado em acelerar a 
refonna agrária e a instttuição de instrumento que 
venha a erradicar a pobreza, o Governo tem como 
concentração máxima de esforços a reeleição. Isso 
significa seguir a trilha de Carlos Menem e do Presi· 
dente Alberto Fujimori, aquele que só consegue ver 
a si próprio como a única pessoa capaz de levar 
adiante os destinos do povo peruano. Imaginava o 
Presidente Fujimori ter liquidado com os movimentos 
revolucionários no Peru. 

Claro que o Peru tem uma outra tradição cultu· 
ral e histórica. Mas, Sr. Presidente, não podemos 
deixar de alertar o Governo brasileiro sobre o resul· 
tado de ficar insistindo na reeleição sem resolver os 
problemas sociais de profundidade. 

Sr. Presidente, retteramos nosso apelo ao Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso para que Sua 
Excelência recomende moderação e equilíbrio na 
negociação, junto aos c;lemais países que têm os, 
seus· embaixadores como reféns do grupo Tupac 

1 

Amaru. E que isso sirva de alerta ao Presidente Fer
nando Henrique para que Sua Excelência não insis· 

ta tanto nesse diretto de reeleição. Realize, noS pró
ximos dois anos, aquilo que estava em seu discurSo 
último como Senador e já Presidente eleito, quando 
disse: 'Essa tarefa, no nosso caso, vem junto com o 
imperativo ético de incorporar ao proce$So de de
senvolvimento os milhões de excluídos dá miséria'> 

Passados dois anos, o que se realizou neSsa 
área foi extremamente modesto, e seria importante 
que o Governo realizasse mais nessa direção, por
que, de outra fonna, não será surpresa se ocorrerem 
episódios graves como o do Peru, diante de um go-, 
vemo que pensa na sua perpetuação a qualquer 
custo e com métodos de convencimento , do Parla
mento que fazem lembrar aquilo que aqui no Brasü 
está ocorrendo hoje, quando o Governo tanto, insi~;te 

, no direito à sua reeleição. 
Que o Presidente Fernando Henrique' escuie 

melhor as recomendações de Alexis de T ooquevif~ 
quando diz que uma coisa é um homem di~pf,IÚir<iS 
eleições e a outra é um chefe de estado, homem ou 
mulher, estar com toda máquina de Goveino ,em, 
suas mãos, fazendo de tudo para conquistar o direi
to de reeleição, para depois erriP.enhar-se na: campa
nha contra outros seres humanõs, homeris eu' mu
lheres, que serão candidatos sém a máquina do pO
der em suas mãos. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, SUplente de Secretário. , 

O Sr. Joel de Hollanda- Pennit&-me V. Ex" 
um aparte?' ' 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nobre 
Senador, a Presidência esclareoe; pedindo a, com
preensão de V. Ex", que o orador já unrapassou ,o seu 
tempo em um minuto. Além do mais; segundo,O'Regi
mento, nas sessões extraordinárias, quando o quo
rum se completa, finda-se o tempo destinado aos ora
dores, passando-se it:nediatamel)te .à Ordem do Dia 

lnfonuamos, outrossim, que o . Senador P,edro 
Simon tem sua palavra assegurada, como os de
mais inscritos, Jogo após a Ordem do Dia 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - EsgO
tado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

S~. 1• Secretário em exercício, Senador Osmar Dias. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N•1.262, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item n• 14 seja submeti
da ao Plenário em 7" lugar. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Srs. 
Líderes, por favor, estamos na Ordem do Dia e esta
mos votando o requerimento de autoria do Senador 
José Eduardo Outra, solicitando que o item 14 da 
Ordem do Dia seja votado em 7" lugar. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

1: 

Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 68, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 172, 11, 'b", do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 68, de 1996 (n• 1.487/96, 
na Casa de, origem), que dispõe sobre pror
ro!jc\ção de prazo para renovação de Certifi
cado de Entidades de Fins Filantrópicos e 
de recadastramento junto ao Conselho Na
cional 'de Assistência Social - CNAS e anu
lação de atos emanados do Instituto Nacio
nal do Seguro Social - INSS contra institui
ções que gozavam de isenção da contribui
ção social, pela não-apresentação do pedido 
de renovação do certificado em tempo hábil, 
tendo 

Pareceres conjuntos, proferidos em 
Plenário, em substituição às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Assuntos 
Econõmicos e Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Lúcio Alcântara: 

- sobre o Projeto, favorável, com 
emenda de redação que apresenta; e 

- sobre as emendas de Plenário, con
trário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de ontem, quando teve a sua 
instrução finalizada. 

Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo 
das emendas. 

O Sr: J'osif E:duardo Outra - Sr. Presidente,' 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Tem 
V. Ex" a palavra, dispondo de cinco minutos. 

O Sr. José Eduardo Outra (PT-SE. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, apresentamos três emendas 
a esse projeto, as quais, inclusive, haviam sido apre
sentadas ao projeto como veio da Câmara. 

O Senaâor Lúcio Alcântara apresentou uma 
emenda de fedação - até é questionável se a mes
ma é de redação ou não, mas não vamos entrar 
nessa discussão. Mas a forma i::om que S. Ex" apre
sentou a redação do art. 42, a nosso ver, retira a 
possibilidade de que haja algum jabuti na árvore do 
projeto como veio da Câmara. Be contempla as 
preocupações que apresentamos. 

Em relação à nossa Emenda n• 3, entende
mos, apesar da argumentação do Senador Lúcio Al
cântara, que ela visava a reduzir a burocracia na 
questão da possibilidade de reabertura de uma série 
de processos. O Senador Lúcio Alcântara entende 
que serão reabertos apenas os processOs relativos 
às entidades que vierem a se recadastrar a partir da 
reabertura desse prazo; nós entendemos "que não, 
mas essa não é uma questão de mérito. Em ft,l~o 
disso, votaremos favoravelmente ao projeto, côricor
dando que a emenda de redação do Senador Lúcio 
Alcântara contempla as preocupações apresentadas 
na nossa Emenda de n• 3, se não me engano. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 
Estamos na fase de encaminhamento ·e S. Ex", 
como Relator, tem a palavra. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srls e Srs. Senadores, quero dizer apenas 
da grande importância desse projeto. 

O Senador José EduardO Outra captou a sua 
dimensão, compreendendo que a nossa emenda im
pede que qualquer outro tipo de organização, que 
não esteja absolutamente enquadrada nos critérios 
do art. 55 da Lei Orgânica da Previdência Social, 
possa vir a se beneficiar dessa remissão de débitos 
que o projeto institui. 

Há muitas instituições de filantropia, de bene
merência, inclusive algumas de reconhecida eficiên
cia, cumprindo um papel muito importante na socie
dade, que vão se beneficiar dessa lei, tanto da rea
bertura dos prazos como da remissão desses ~ébi-
tos. : 
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Estive pessoalmente no Ministério da Previdên
cia onde conversei com o Ministro Reinhold Stepha
ne~. Tudo que existe são débitos, na verdade, inco
bráveis. Trata-se de inst~uições que não têm como 
pagar, estando sendo amparadas por esse projeto 
de autoria do nobre Deputado Nelson Marchezan. 
São Apaes pelo Brasil inteiro, hospitais, asilos, orfa
natos, instituições de grande alcance social. 

O Senado Federal, com a aprovação desse 
projeto e, evidentemente, a sua transformação em 
lei, após a sanção do Presidente da República, esta
rá dando oportunidade para que essas in~ições 
de benemerência, de filantropia, possam se creden
ciar, se recadastrar perante o Conselho Nacional de 
Assistência Social e se beneficiar dessa remissão de 
débitos, desde que tenham cumprido, na íntegra - o 
texto refere-se ao passado -, as exigências do art. 
55, com os seus diversos incisos. · 

Quero cumprimentar o Senador José Eduardo 
Outra, que mostrou uma preõcupação que nós tam
bém detectamos no projeto. Para sua segurança, fi
zemos essa alteração na redação do art. 42 , que 
atende perfeitamente à preocupação de S. Ex"; 

Espero que o Senado, por unanimidade, apro-
ve esse projeto. . . 

O SR. PRESIDENTE (Ney $uassuna) - Em 
votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
peffiiimecer sentados.(Pausa) 

Aprovado. 
Em votação a emenda de redação, com pare

cer favorável. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Em votação as emendas de parecer contrário. 
Os Srs. Senadores que concordam com a rejei-

ção queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Rejeitadas. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 68, DE 1996 
(N•1.487/96, na Casa ele origem) 

Dispõe sobre prorrogação de prazo 
para renovação de Certificado de Entidades 
de Fins Filantrópicos e de recadastramento 
junto ao Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS e anulação de ates emana
dos do Instituto Nacional do Seguro Social -

INSS contra instituiçõeS que ··gozavam· de 
isenção . dà contribuição social, (:Íela não

. apresentação do pedido de renovação do 
certificado em tempo hábil. 

O Congresso Nacional decreta: · 
, Art. 12 Ficam prorrogados, por cento e oitenta 
dias após a publicação desta lei, os prazos para ri3-
querimento ou renovação do Certificado de Entidade 
de Fins Filantrópicos e de recadastramento junto ao 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, 
contemplando as entidades possuidoras deste título 
e do registro em 24 de julho de 1994. 

Art. 22 RevogSm-se os· Atos Cancelatórios e 
decisões emanadas do INSS contra instituições que, 
em 31 de dezembro de 1994, gozavam da isenção 
da Contribuição Social, motivados pela não apresen
tação da renovação do Certificado de Entidade qe 
Fins Filantrópicos ou do protocolo de seu pedido. : 

Art. 32 Ficam revogados O!; !\!OS Cancelatórios 
e decisões do INSS_ contra i~tuições, moti~adqs 
pela não apresentaçao do ped1do de renovaçao de 
isenção da Contribuição Social.· 

Art. 4• O disposto no art. 55 da lei n2 8.212, de 
24 de julho de 1991, aplica-se às entidades benefi
centes e de assistência social, nos dez anos anterio
res à sua promulgação, que neste período eram por
tadoras do Certificado de Entidade de Fins Filan~ 
picos, tenham sido reconhecidas como de utifidade 
pública pelo Governo Federal e cujos membros ou 
associados e seus dirigentes não tenham percebido 
remuneração.. . 

Art. 5• o inciso II do art. 55 da Lei n• 8.212, de 
24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

'Art. 55 ................ ~························-···· 

II - seja portadora do Certificado e do 
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, 
fornecido pelo Conselho Nacional de Assis
tência Social. renovado a cada três anos; . 

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

Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário. 

É a seguinte a Emenda aprovada 

EMENDA DE REDAÇÃO N2 1 AO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 68, DE 1996 

oê-se aos arts. 12, 22, 32 e 42 a seguinte redação: 

'Art. 12 Fica reaberto, ·por cento e oi· 
tenta dias após a publicação desta Lei, os 
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pra:zbs para requerimento da renovação do 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 
e de recadastramento junto ao Consei11o 
Nacional de Assistência Social - CNAS, 
contemplando as entidades possuidoras 
deste título e do registro até 24 de julho de 
1994. 

Art. 2" Revogam-se os atos cancelató
rios e decisões emanadas do lnstttuto nacio
nal do Seguro Social - INSS contra instttui
ções que, em 31 de dezembro de 1994, go
zavam de isenção de contribuição social, 
motivados pela não apresentação da reno
vação do Certificado de Entidade de Fins Fi
lantrópicos ou do protocolo de seu pedido. 

Art. 32 Ficam revogados os atos cance
latórios e decisões do INSS contra instituiçõ
es, motivados pela não apresentação do pe
dido de renovação de insenção de contribui
ção social. 

Art. 42 Ficam extintos os créditos decor
rentes de contribuições sociais devidas, a par
tir de 25 de julho de 1981 , pelas entidades be
neficentes de assistência social que, nesse 
período, tenham cumprido o disposto no art. 
55 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991. • 

. São as seguintes as Emendas Rejeitadas 

EMENDA N2 2-PLEN 

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação: 

• Art. 12 Ficam prorrogados, por noven
ta dias após a publicação desta Lei, os pra
zos para requerimento ou renovação do 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 
e de recadastramento junto ao Conselho 
Nacional de Assistência - CNAS, contem
plando as entidades possuidoras deste título 
e do registro em 24 de julho de 1994. • 

. EMENDAW3'PlEN 

Dê-se aos arts. 22 e 32 a seguinte redação: 
"Art. 22 Ficam suspensos, pelo prazo 

definido no art. 12 desta Lei, os Aios Cance
latórios e decisões emanadas do INSS con
tra instituições que, em 31 de dezembro de 
1994, gozavam da isenção da Contribuição 
$ocial, motivados pela não apresentação da 
renovação do Certificado de Entidade de 

. Fins Filantrópicos ou do protocolo de seu 
pedido. 

.-

mais. 

Art. 32 Ficam suspensos, pelo prazo . 
definido no art. 1° desta Lei, os Aios Cance
latórios e decisões emanaâas do INSS con
tra instituições, motivados .pela não apresen
tação do pedido de renovação de isenção 
da Contribuição Social. 

Parágrafo únieo. Os Atos Caneelató
rios e decisões emanadas pelo INSS, nas 
condições definidas nos arts. 2" e 3", serão 
revogadas por Decreto da Presidência da 
República quando a instituição apresentar a 
renovação do Certificado de Entidade de 
Fins Filantrópicos ou o pedido de renovação 
de isenção da Contribuição Social, conforme 
ocaso." 

EMENDA N2 4.,PLEN 

Suprima-se o art. 42; renumerando-se os de-

Justificação 

Tendo em vista a ocorrência de problemas lo
calizados junto a algumas entidades que não tive
ram condições de recadastrar-se no prazo estipula
do pelo Decreto n• 984, de 1993, o projeto pretende 
introduzir uma retroatividade de 1 O anos para a isen
ção de contribuição à seguridade social. O projeto 
não explicita qual o valor total dos direitos creditórios 
que esse artigo poderá gerar para as entidades, 
contra o erário público, recaindo em evidente incons
titucionalidade pois não especifica a fonte de recur
sos que cobrirá a despesa decorrente da aprovação 
desse artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Osmar Dias. 

É lido o seguinte: 

PARECER N°696, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

FliidaÇâo finar C!o Projeto de Lei da 
Câmara n• 68, de 1996 (n• 1.487, de 1996, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1996 (n• 
1.487, de 1996, na Casa de origem), que dispõe so
bre prorrogação de prazo para renovação de Certifi
cado de Entidades de Fins Filantrópicos e de reca
dastramento junto ao Conselho Nacional de Assis
tência Social - CNAS e anulação de ates erni(n\;tdos 
do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS contra 
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instituições que gozavam de'isenção da contribuição 
social, pela não apresentação do pedido de renova
ção do certificado em tempo hábil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezem
bro de 1996. - Júlio Campos, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Teotonio Vilela - Eduardo 
Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N• 696, DE 1996 

Dispõe sobre prorrogação de prazo para reno
vação de Certificado de Entidades de Fins Filantrópi
cos e de recadastramento junto ao Conselho Nacio
nal de Assistência Social - CNAS e anulação de 
ates emanados do Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS contra instituições que gozavam de isenção da 
contnbuição ~ial, pela não apresentação do pedido 
de renovação do certificado em tempo hábil. 

O Congresso Nacional decreta:_ 
Art. 1° São reabertos, por cento e oitenta dias 

após a publicação desta lei, os prazos para requeri
mento da renovação do Certificado de Entidade de 
Fins Filantrópicos e de recadastramento junto ao 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, 
contemplando as entidades possuidoras deste título 
e do registro até 24 de julho de 1994. 

Art. 22 Revogam-se os ates cancelatórios e de
ciséês emanadas do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS contra instituições que, em 31 de de
zembro de 1994, gozavam de isenção de contribui
ção social, motivados pela não apresentação da re
novação do Certfficado de Entidade de Fins Filantró
picos ou do protocolo de seu pedido. 

Art. 32 São revogados os ates cancelatórios e 
decisões do INSS contra instituições, motivados pela 
não apresentação do pedido de renovação de isen
ção de contribuição social. 

Art. 42 São extintos os créditos decorrentes de 
contribuições sociais devidas, a partir de 25 de julho de 
1981, pelas entidades beneficentes de assistência so
cial que, nesse período, tenham cumprido o disposto 
no art. 55 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Art. 5° O inciso 11 do art. 55 da Lei n• 8.212, de 
24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
redação: ·-

"11 - seja portadora do Certificado e do 
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, 
fornecido pelo Conselho Nacional de Assis
tência Social, renovado a cada três anos. • 

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 72 Revogam-se as disposições em contrário. 

- O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Api'o
vado o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. • 

Em discussão a redação final. (Pausa) · 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassu~~) - Tem 

V. Ex" a palavra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) -·Sr. Presidente, so
licito a V. Ex" que peça a atenção do Plenário, espe
cialmente dos seus Uderes, até para evitar situaçõ
es como a anterior, quando teve que falar: •Os Srs. 
Senadores que concordam com a rejeição queiram 
permanecer sentados•. 

V. Ex' há de convir que essa forma de encami· 
nhamento não está de acordo com o procedimento 
normal em que se coloca a matéria em votação. Sei 
que se V. Ex' tivesse encaminhado da forma correta 
- ·os Srs. Senadores que a aprovam queiram per
manecer sentados· -. a emenda· iria ser aprovada, 
pela falta de atenção dos Líderes. 

Portanto, solicito à Mesa, ~m nome da boa 
condução dos trabalhos, a fim de que não seja ado
lado, mais uma vez, esse artifício esdrúxulo, que 
peça a atenção dos Srs. Líderes para evitar que as 
questões que não são do interêsse da maioria sejam 
aprovadas. · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem 
parcial razão V. Ex", porque já havia anteriormente 
alertado os Srs. Líderes e o Plenário para o fato de 
que estávai)Jos no período de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°129, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, 11, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 129, de 1996 (apresenta(ci\ 
pela Comissão de Assuntos EconómicoS 

. como conclusão de seu Parecer -n• 677, de · 
1996), que autoriza o Estado do Espírito 
Santo a emitir Letras l=inanceiias do· Teseu-
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rodo Estado do Espírito Santo-- LFTES, cu
jos recursos serão destinados ao giro da Dí
vida Mobiliária do Estado, vencível no 1° se
mestre de 1997. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Osmar Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N°1.263, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nós termos do ar!. 336, alínea b, 

do Regimento Interno, urgência para o Ofício S n• 
101/96, através do qual o Governo do Estado doEs
pírito Santo solictta autorização do Senado para que 
possa emitir Letras Financeiras do Estado do Espíri
to Santo - LFTES, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária vencível no 12 semestre 
.de 1997. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996_
Francelina Pereira - Elcio Alvares - Sérgio Ma
chado- Jader Barbalho- Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento que acaba de ser lido apenas respalda a 
decisão da Presidência de incluir a matéria em Or
dem do Dia, nos termos do ar!. 172, item 11, alínea 
"b", d_o Regimento Interno. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão -ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Passa-se à discussão do projeto em turno úni-
co. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra à Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT - MG. Para um 
esclarecimento. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, apenas para solicitar 
da Mesa um esclarecimento sobre o parecer do rela
tor desta matéria. Tenho em mãos a documentação 
- que todos os Senadores também possuem - que 
diz o seguinte: 

"Art. 12• É o Estado do Espírito Santo 
autorizado a emitir Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Espírito Santo - LFTES, 
cujos recursos serão destinados ao giro de 
sua Dívida Mobiliária, vencível no primeiro 
semestre de 1997. 

Ar!. 22• A emissão referida no artigo 
anterior deverá ser realizada nas seguintes 
condições: 

-' ., a) quantidade: a ser definida na data 
de resgate dos títulos a serem substituídos 
(observado o resgate de 39,30% dos trtulos 
e conseqüente rolagem de 60.70%), •• ." 

A partir da expressão "observado o resgate• 
está riscado. Entendemos, portanto, ser preciso um 
esclarecimento da Mesa sobre o projeto de resolu
ção que estamos aprovando. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Asses
soria informa que o projeto de resolução na parte em 
que V. Ex" se referiu está rubricada a sua excluSão 
pelo Relator e foi à publicação o texto riscado no 
projeto como consta no processo. 

A SR• JÚNIA MARISE - Perfeitamente, Sr. 
· Presidente. A Mesa do Senado e o próprio Senador 

Elcio Alvares, Líder do Governo, já haviam me infor
mado. 

Encaminho, portanto, favoravelmente a discus-
são. 

O SR •. PRESIDENTE (José Samey) '-- Continua 
em discussão. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr; Presídante, 
peço a palavra para discutir. ' 

O SR. PRESIDENTE (José Sanney)- Concedo 
a palavra a V. Ex". I 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. _Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, emi
nentes Colegas, a exemplo do que tem ocorrido com 
outros Estados, o Estado do Espírito Santo também, 
dentro das reivindicações constitucionais, compare
ce para pedir exatamente a emissão de Let~s Fi
nanceiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo, 
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida 
mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1997. 

É importante frisar, Sr. Presidente, que a Ban
cada de Senadores do Espírito Santo - Senador 
José lgnácio, Senador Gerson Camata e, inclusive, 
este Senador - está empenhada exatamente num 
esforço muito grande a fim de que o Governo do 
nosso EstadO tenha toda a possibilidade financeira 
possível para resolver problemas da mais alta impor
tância. 

Quero comunicar a V. Ex" que, a exemplo do 
que fez o Relator, Senador Gerson Camata, de mi
nha parte dou todo o apoio, não obstante o Governo 
pertencer a uma outra legenda partidária, e tenho 
certeza de que o Senador José lgnácio também está 
dentro dessa linha. Quero reiterar, nesta oportunida
de, que hoje a Bancada de Senadores do Espírito 
Santo está mobilizada para que tenhamos, amanhã, 
a complementação de uma operação financeira que 
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va{perm~ir ·c. pagãmento i:tôs' furiêionários públicos 
até o Natal, se Deus quiser. 

Portanto, Sr. Presidente, prazerosamente, nos 
associamos ao parecer do Senador Gerson Camata, 
reiterando, mais uma vez, publicamente, o nosso 
apoio irrestrito aos atos administrativos do Governo 
do Estado do Espírito Santo. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO- Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
a discussão da matéria. Com a palavra o Senador 
José lgnácio. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -. S1. Presi
dente, quero me associar às palavras do eminente 
Senador Elcio Alvares e me sintonizar também com 
o relatório do eminente Senador Gerson Camata. 

Trata-se de um complexo de operações que 
vão desembocar inclusive no acertq completo da di
vida do Governo do Estado com o seu funcionalis
mo. Portanto, algo muito importante. Três Senado
res de partidos diversos do partido do Governador 
estão empenhados em fazer com que o Espírito Santo 
acerte as suas contas públicas. O problema do Estado 
é sobretudo com relação às suas contas públicas. Nós 
vamos dar agora um passo muito importante no senti
do do encadeamento de providências que permitirão 
inclusive que o Estado acerte completamente o seu 
dé6íio com os funcionários públicos. 

Muito obrigado. 

Durante a discursão da Sra. Júnia Ma
rise , o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A maté
ria continua em discussão. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, com relação à questão do Estado 
do Espírito Santo, o Governo Vítor Buaiz sancionou, 
no dia 1 O de dezembro, projeto de lei de autoria do 
Deputado Estadual José Baiôco, que institui o Pro
grama de Garantia de Renda Mínima no Espírito 
Santo. A partir do próximo ano, havendo recursos 
orçainentários, toda famma cuja renda não atingir 
dois salários mínimos ou meio salário mínimo per 
capita passará a ter direito a um complemento de 

renda, se naquela família houver crianças até qua
torze anos de idade freqüentando a escola. 

Trata-se, além do exemplo do Distrito Federa!, 
que instituiu o Programa Bolsa-Escola, do primeiro 
Estado da Federação brasileira onde uma Assem
bléia Legislativa aprova e o Governador sanciona 
.um projeto que institui o Programa de Garantia de 
Renda Mínima. 

Desejamos registrar esse fato e cumprimentar 
o Governador Vitor Buaiz e a Assembléia Legislativa 
do Espírito Santo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Continua 
em discussão. {Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerrq a 
discussão. 

Em votação. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que aprovam a 

matéria queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretdra 

oferecendo a redação final, que será lido pelo ~}1• 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna .. 

É lido o seguinte: ' 

PARECER N• 697, DE 1996 
{Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 129, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n°129, de 1996, que auto
riza o Estado do Espírito Santo a emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo -
LFTES, cujos recursos serão destinados ao giro da 
dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro se-
mestre de 1997. ' 

Sala de Reuniões da Comissões, 19 de de
zembro de 1996. - Teotonio Vilela, Presidente -
Ney SuaSBuna, Relator- Júlio Campos- Eduardo 
Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N° 697, DE 1996. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgado a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 
. I 

Autoriza o Estado do Espírito Santo 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro ido 
Estado do Espírito Santo - LFTES, cujos 
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recursoS serão destinados ao giro da dí· 
vida mobiliária do Estado, vencível no 
primeiro semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Ar!. 12 É o Estado do Espírito Santo autorizado 

a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Espírito Santo - LFTES, cujos recursos serão desti
nados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no 
primeiro semestre de 1997. 

Art. 2• A emissão referida no artigo anterior de
verá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem subst~uídos de acordo com o 
disposto na Emenda Constüucional n• 3; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25 de novembro d~ 1987; 

d) prazo: até sessenta meses; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real); 
f) características dos títuíos a serem substituí

dos: 
SELIC 

Título 
670730 

Vencimento 
15-1-1997 

Quantidade 
17146 571 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos· a serem emitidos: 

SELIC 
Colocação 
15-1-1997 

Vencimento Título 
15-1-1999 670730 

Data-base 
15-1-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n' 4.216, de 27 de 
janeiro de 1989. 

Art. 3° A autorização prevista nesta Resolução 
deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e 
setenta dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de urgên
cia, passa-se à imediata apreciação da redação finaL 

Em discussão a redação finaL (Pausa) 
filão havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 

· AS Sr" se os .. Srs. · Senaêiores que a aprovam . 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgação •. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°130, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, 11, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n" 130, de 1996 (apre
sentado pela Comissão de Assuntos Eco
nômicos como conclusão de seu Parecer 
n• 678, de 1996), que autoriza o Estado de 
Goiás a emitir Letras Financeiras do Te
souro do Estado de Goiás - LFTGO, cu
jos recursos serão· destinados ao giro da 
Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 
12 semestre 1997. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ostnfjpias. 

É lido o seguinte . · • 

REQUERIMENTO N•1.264, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, 

do Regimento Interno, urgência para o Ofício S n• 
102/96, através do qual o Governo do. Estado de 
Goiás solic~ autorização do Senado para que pos
sa emitir Letras Financeiras do Estado de Goiás -
LFTGO, cujos recursos serão destinados ao giro da 
dívida mobiliária vencível no 1° semestre de 1997. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Francelino Pereira - Elcio Alvares - Sérgio Ma
chado - Jader Barbalho - Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O teque
rimento que acaba de ser lido apenas ~spalda a de
cisão da Presidência que, nos termos do art. 172, 
item 11, alínea 'd', determinou a inclusão em pauta 
da matéria .... 

Em discussão. (Pausa) 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presiden

te, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Cone<. o 

a palavra, para discutir a matéria, ao nobre Senador 
Carlos.Patrocínio. , 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL .:.. TO. 
Para discutir a matéria. Sem revisão do o.ador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostari!l ape
nas de cumprimentar o Senado Federal pela rola· 
gem d< dívida dos Estados, pela emissão de títulos, 
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Pêla contratâção de novos créditos para permitir o 
gerenciamento de diversas dívidas que assolam vá· 
rios Estados da Federação. 

Cumprimento o Senado Federal, Sr. Presiden· 
te, por meio da Comissão de Assuntos Econômicos 
e da Comissão Temporária Especial encarregada de 
analisar as propostas dos Governadores dos Esta· 
dos e dos Srs. Partamentares no que concerne à ro
lagem de dívidas dos nossos Estados. 

Havia um projeto de resolução tramitando na 
Casa em que o Senado Federal delegaria à União o 
direito de tratar dessa matéria sem passar pela apre
ciação do Senado Federal, contrariando princípios 
constitucionais. As minhas congratulações, no en· 
cerramento desta Sessão Legislativa, portanto, ao 
Senado Federal pelo fato de não ter aberto mão -
como não deveria nem poderia jamais fazê-lo - des
sa prerrogativa de cuidar especificamente da rola· 
gem da dívida, da emissão de títulos e da contrata· 
ção de novos créd~os. 

Fica registrada a nossa satisiação e o nosso 
abraço a todos os Srs. Senadores que não abriram 
mão da prerrogativa constitucional, que, parece-me, 
seria uma prerrogativa indisponível desta Casa, ex
clusiva do Senado Federal. 

Estamos muito satisfeitos porque, em tempo 
hábil, a Comissão analisou os diversos processos e 
estamos agora a apreciá-los nesta manhã. 

--··O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua 
a discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para reda· 

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PARECER N.• 698, OE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu· 
ção n. • 130, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.• 130, de 1996, que auto· 
riza o Estado de Goiás a em~ir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Goiás- LFTGO, cujos re-

cursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária 
do Estado, vencível no primeiro semestre de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezem
bro de 1996. - Teotônio Vilela Filho, Presidente -
Ney Suassuna, Relator- Júlio Campos- Eduardo 
Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N.• 698, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, ~em 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.• , DE 1996 

Autoriza o Estado de Goiás a emitir 
. Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de Goiás - LFTGO, cujos recursos serão 
destinados ao giro· da dívida mobiliá\ia 
do Estado, vencível no primeiro semestre 
de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Goiás autorizado a elevar 

temporariamente o seu limite de endividamento; no 
montante necessário à emissão de Letras Finanqei
ras do Tesouro do Estado de Goiás- LFTGO, cujos·· . 
recursos serão destinados ao giro de sua dívida mo
biliária, vencível no primeiro semestre de 1997. 1 

Art. 22 A emissão referida no artigo anterior de
verá ser realizada nas seguintes condições: · 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, observado o res
gate de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) dos 
títulos e rolagem de 99,94% (noventa e nove vírgula 
noventa e quatro por cento), de acordo com o dis
posto na Emenda Consfflucional n• 3; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - L TF, criadas peló Decreto-Lei n2 

2.376, de 25 de novembro de 1987; 
d) prazo: até um mil e quinhentos e vinte dias; 
e) va~or nominal: R$ 1,00 (um real); 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 

SE LIC 

Título 

651461 

651461 

Vencimento 

15·1-1997 

15-3-1997 

Quantidade 

20.302.430.no 

850.836.143.583 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí· 
tulos a serem emitidos: 
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SE LIC 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

15-1-1997 15-3-2001 651520 

15-3-1997 15-3-2001 651459 

15-1-1997 

15-3-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n .• • 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis n.os 10.908, de 
14 de julho de 1989, e 11.069, de 15 de dezembro 
de 1989, e Decreto n• 3.337, de 12 de janeiro de 
1990. 

Art. 3' A autorização prevista nesta Resolução 
deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e 
setenta dias, contado a partir de sua publicação. 

. Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de ur
~ncia, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discusSão. 

. _E.m votação. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados.(Pausa) 

Aprovada. 

A matériâ vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 4: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 131, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 131, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n• 679, de 
1996), que autoriza o Estado do Rio de Ja
neiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida 
Mobiliária do Estado, vencível no 1' semes
tre de 1997. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercíCio, Sr. Osmar Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N21.265, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, urgência para o Ofício S n• 
1 03196, através do qual o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro solicita autorização do Senado para que 

· possa elevar temporariamente seu limite de endivi
damento de forma a poder emitir Letras Financeiras 
do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, cujos recur
sos serão destinados ao giro da dívida mobiliária 
vencível no 12 semestre de 1997. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1996-
Francelino Pereira - ~leio Alvares - Sérgio Ma
chado .:.. Jáder Barbalho - Júnla Marise. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
esclarece que o requerimento apenas respalda a de
cisão da Presidência, como no caso anterior, que, 
na forma do art. 172, 11, d, do Regimento Interno, de
terminou a inclusão da matéria em pauta. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr. "s e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado • 
O Projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 699, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
çãcul' 131, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 131, de 1996, que auto
riza o Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
LFTRJ, cujos recursos serão destinados ao gi.r;o da 
dívida mobiliária do Estado, vencível no priiTlE!irjb se-
meStre de 1997. - · 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezem
bro de 1996. - Teotonio Vilela Filho, Presidente -
Ney Suassuna, Relator- Júlio Campos- Eduardo 
Suplicy. 
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ANEXO AO PARECER N• 699, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE ~996 

Autoriza o Es1ado do Rio de Janeiro 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Es1ado do Rio de Janeiro - LFTRJ, cujos 
recursos serão destinados ao giro da dí
vida mobiliária do Es1ado, vencível no 
primeiro semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o ES1ado do Rio de Janeiro autorizado 

a emitir Letras Financeiras do Tesouro do ES1ado do 
Rio de Janeiro - LFTRJ, cujos recursos serão desti
nados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no 
primeiro semestre de 1997. 

Art. 22 A emissão referida no artigo anterior de
verá ser reafizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, pennitindo a rola
gem de 100% (cem por cento), de acordo com o dis
posto na Emenda Constitucional n• 3; 

b) mobilidade: nominativa-transferível; 
c) rendimerrto: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.37EÇ de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até um mil, oftooentos e vinte e sete dias; 
e) valor nominal: R$1 ,00 (um real); 
I) características dos tftulos a serem substftuídos: 

SE LIC 

Título Vencimento Quantidade 

541812 t•-t-1997 26.702.016.148 

541826 1!!..1-1997 25.623.57 4.207 

541811 1°·2-1997 33.334.981.901 

541825 1!!..2-1997 33.661.064.670 

541811 1°-3-1997 40.243.432.173 

541825 1!!..3-1997 40.870.304.077 

541807 12-4-1997 50.532.456.043 

541826 1°-4-1997 51 .843.377.492 

541809 1!!..5-1997 58.992.524.297 

541823 1!!..5-1997 58.888.463.81 o 

541811 t!!..S-1997 70.164.313.651 

541826 12-6-1997 72.425.580.001 

SELIC I 

Colocacão Vencimento Título Da1a·Base 

2-1-1997 1!!..1-2002 541825 2-1-1997 

3-2-1997 1°-2-2002 541824 3-2-1997 

3-3-1997 1!!..3-2002 541824 3-3-1997 

1!!..4-1997 1!!..4-2002 541826" .• 1!!..4-1997 

2-5-1997 1"-5-2002 541825 2-5-1997 

2-6-1997 1!!..6-2002 541825 2-6-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos tennos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Cerrtral do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 1.389, de 28 de 
novembro de 1988. . • · / 

Art. 3" A autorização prevista neS1a Resolução 
deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José SamfY) -:- Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprcvam 

q-u-eiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 5: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 127, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n" 1.248, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 127, de 1996 (apresentado 

. pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n2 675, de 
1996), que autoriza a Prefeftura Municipal 
de Jundiaí (SP) a conceder garantia para 
que o Departamento de Águas e Esgotos -
DAE, possa contratar operação de crédtto 
junto à Caixa Económica Federal, no âmbito 
do programa PRÓ-sANEAMENTO,. no valor 
de sete mHhões, seiscentos e cinqüenlfl, .• e 

... ;\. 
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quatro mil, setenta e um reais e treze centa
vos, destinada à conclusão da segunda fase 
da barragem do Rio Jundiaí-Mirim. 

Em discussão o projeto. (Paúsa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s e Sr"s Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 700, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 127, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 127, de 1996, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Jundiaf- SP a conce
der garantia para que o Departamento de Águas e 
Esgõtos - DAE, possa contratar operação de crédtto 
jun_!9 __ à Caixa Económica Federal, no âmbito do pro
grama Pró-Saneamento, no valor de 
R$7 .654.071,13 (sete milhões, seiscentos e cin
qüenta e quatro mil, setenta e um reais e treze cen
tavos), destinada à conclusão da 2" fase da barra
gem do Rio Jundiaí-Mirim. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezem
bro de 1996. - Teotonio Vilela Filho, Presidente -
Ney Suassuna, Relator- Júlio Campos- Eduardo 
Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N2 700, DE 1996 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, 

Presidente, nos termos do art. 48, ttem 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Jundiaí - SP a conceder garantia para 
que o Departamento de Águas e Esgotos 
- DAE, possa contratar operação de cré
dito junto à Caixa Econõmica Federal, no 
âmbito do programa Pró-Saneamento, no 
valor de R$7 .654.071,13 (sete milhões, 

seiscentos e clnqüenta e qooircl mil, se
tenta e um reais e treze centavos), desti
nada à conclusão da 2" fase dÍl barragem 
do Rio Jundiaí-Mirint. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Departamento de Águas e Esgotos 

de Jundiaí - DAE, autorizado a elevar, em caráter 
excepcional e temporariamente, seu limtte de endivi
damento e a contratar operação de crédito no valor 
de R$7.654.071,13 (sete milhões, seiscentos e cin
qüenta e quatro mil, setenta e um reais e treze cen
tavos) junto à Caixa Económica Federal destinada à 
conclusão da 2" fase da barragem do Rio Jundiaí
Mirim. 

Art. 22 É o Município de Jundiaí - SP autoriza
do a conceder garantia à operação de crédtto previs
ta no artigo anterior. 

Art. 3" A operação de crédtto autorizada l:>or 
esta Resolução apresenta as seguintes característi
cas: 

a) valor pretendido: R$7.654.071,13 (sete bi
lhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil, setenta e 
um reais e treze centavos), a preços de 14 de agos
to de 1996; 

b) encargos: 
- taxa de juros: 9,5% a.a. (nove vírgula cinco 

por cento ao ano); 
-taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) 

do valor contratado; 
- taxa de administração: 
- na fase de carência: 0,12% (zero vírgula 

doze por cento) do valor da operação de crédtto; 
- na fase de amortização: diferença entre a 

prestação calculada à taxa de 10,5% (dez vírgula 
cinco por cento) e a calculada com 9,5% a.a (nove 
vírgula cinco por cento ao ano); 

c) atualização do saldo devedor: de acordo 
com a variação do índice de atualização do FGTS; 

d) destinação dos recursos: conclusão da z• 
tase da barragem do Rio Jundiaí-Mirim; 

e) condições de pagamento: 
- do principal: em cento e oitenta prestações 

mensais, após carência de nove meses; 
- Juros: mensalmente, inclusive no período de 

carência; 
- correção monetária: de acordo com a varia

ção mensal do BTN; 
f) garantia (Prefettura Municipal de Jundiaí, 

SP): cotas-partes do ICMS e do Fundo de Participa
ção dos Municípios- FPM; 
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g) contragarantia (DAE): Superávit financeiro 
de 1995 e receitas correntes de 1996. 

Art. 4° A autorização concedido por Esta Reso
lução deve ser exercida num prazo de até duzentos 
e setenta dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 5" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) · 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey} -Item 6: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 128, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n" 1247, de 1996} 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 128, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n• 676, de 
1996), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Campinas-SP a contratar operação de 
crédito externo junto ao Banco lnteramerica
no de Desenvolvimento - BID, no valor de 
dezenove milhões e oitocentos mil dólares 
norte-americanos, equivaJente!:' a vinte mi
lhões, vinte e um mil, setecentos e sessenta 
reais, cotado em 31 de julho de 1996, cujos 
recursos serão destinados ao Programa de 
Combate às Enchentes do Município de 
Campinas- PROCEN. 

Em discussão o projeto. (Pausa} 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa} 
Aprovado. 
O Projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa} 
· Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna •• 

É lido o seguinte: 

PARECER N•701, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 128, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 128, de 1996, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Campinas- SP a con
tratar operação de crédtto externo junto ao Banco ln
teramericano de Desenvolvimento- BID, no valor de 
US$ 19,800,000.00 (dezanove milhões e oitocentos 
mil dólares· norte-americanos), equivalentes a R$ 
20.021.760,00 (vinte milhões, vinte e um mil, sete
centos e sessenta reais), cotados em 31 de julho de 
1996, cujos recursos serão destinados ao Programa 
de Combate às Enchentes de Campinas - PRO
CEN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de junho 
de 1996. -José Sarney, Presidente- Ney Suassu
na, Relator- Júlio Campos- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N2 701, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, ttem 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , OE 1996 ,"!"1 n 
Autoriza a Prefeitura Municipal' de 

Campinas - SP a contratar operação de 
crédito externo junto ao Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento - BID, no va
lor de US$ 19,800,000.00 (dezenove mi
lhões e oitocentos mil dólares norte-ame
ricanos), equivalentes a R$ 20.021.760,00 
(vinte milhões, vinte e um mil, setecentos 
e sessenta reais), cotados em 31 de julho 
de 1996, cujos recursos serão destinados 
ao Programa de Combate às Enchentes 
de Campinas- PROCEN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Campinas -

SP autorizada a contratar operação de crédito exter
no, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento- 810, no valor de US$ 19,800,000.00 (deze
nove milhões e oitocentos mil dólares norte-america
nos}, equivalentes a R$ 20.021.760,00 (vinte milhõ
es, vinte e um mil, setecentos e sessenta reais), co
tados em 31 de julho de 1996. 

Parágrafo único. Os recursos provenientes da 
operação referida neste artigo serão destinados ao 
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Préii;irama de Corhõàte'ãs Enchéiites de Campinas
PROCEN. 

Art. 22 A operação de crédito a que se refere o 
artigo anterior será realizada com as seguintes ca
racterísticas e condições: 

a) valor pretendido: US$19,800,000.00 (deza
nove milhões e oitocentos mil dólares norte-america
nos), equivalentes a R$20.021.760,00 (vinte milhõ
es, vinte e um mil, setecentos e sessenta reais), co
tados em 31 de julho de 1996; 

b) juros; sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre, 
a ser determinada pelo Custo dos Empréstimos 
Qualificados tomados pelo Banco durante o semes
tre anterior, acrescido de uma margem expressa em 
termos de uma percentagem anual, que o Banco fi
xará periodicamente de acordo com sua política so
bre taxa de juros; 

c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero virgu
la setenta e cinco por cento ao ano) sobre o saldo 
não desembolsado do financiamento, contado a par
tir de sessenta dias da data da assinatura do contra
to; 

d) garantidor. República Federativa do Brasil; 
~) destinação dos recursos: implementação do 

Programa de Combate às Enchentes de Campinas
PFjQ_CEN; 

f) condições de pagamento: 
- principaf. o empréstimo deverá ser amortiza

do mediante o pagamento de prestações semestrais 
consecutivas e tanto quanto possível iguais. A pri
meira prestação deverá ser paga na primeira data 
em que deva ser efetuado o pagamento de juros, 
uma vez transcorridos seis meses contados a partir 
da data prevista para o desembolso final do emprés
timo e a última até 30 de outubro de 2021; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 
de àbril e 30 de outubro de cada ano, a partir de 30 
de abril de 1997; 

- da comissão de crédito: semestralmente ven
cida, nas mesmas datas estipuladas para o paga
mento dos juros. 

§ 12 Do valor do financiamento se destinará a 
quantia de US$198,000.00 (cento e noventa e oito 
mil dólares norte-americanos), para atender despe
sas de inspeção e supervisão geral do credor. Essa 
quantia será desembolsada em prestações trimes
trais e tanto quanto possível iguais, ingressando na 
conta do credor independentemente de solicitação 
do mutuário. 

§ 2" As datas ·estipüliidas· para· repagamento 
poderão ser prorrogadas para manter correlação 
com a efetíva data de assinatura do contrato. 

Art. 32 É a União autorizada a proceder a con
cessão de garantia à operação de crédito a que se 
refere esta Resolução. 

Art. 42 A autorização prevjsta nesta Resolução 
deverá ser exercida no prazo de quinhentos e qua
renta dias, contados a partir de sua publicação. · 

Art. SO Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Aprovado 
o projeto e estando a matéria ·em regime de urgên
cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno~ 

discussão. f ~ 

Em votação. 
As S~s e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) · 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acor
do com a deliberação do Plenário, houve inversão 
da pauta. 

Passa-se ao 
Item no 14: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°139, DE 1996 · 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 1.256, de 1996) 

Discussão, em turno único, do .Projeto 
de Resolução n• 139, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n• 687, de 
1996), que autoriza o Governo do Estado de 
Sergipe a contratar operação de crédito sob 
o amparo do Programa de Apoio à Reestru
tu"!çãO e ao ajuste Fiscal de Longo Prazo 
dos Estados. 

Em discussão. , 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi~ 

dente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex'\ 

tem a palavra para discutir. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S~. e Srs. Senadores, a partir de agora va
mos iniciar a discussão sobre uma série de projetes 
de resolução que autorizam Estados a contratarem 
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opsráçõã$ de 'êrééfrt'õ'sõb ci amparo 'do Frograma de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo 
Prazo dos Estados. 

Como apresentei apenas urna emenda de igual 
teor em todos os projetes, pedi a inversão da pauta 
para começar pelo Estado de Sergipe, a fim de eco
nomizar saliva e a paciência dos Srs. Senadores. 
Pretendo falar apenas em relação a esse projeto es
pecificamente. 

Não tenho dúvida de que a emenda será rejei
tada, da mesma forma como nem chegou a ser dis
cutida urna emenda do Senador Vilson Kleinübing 
na Comissão de Assuntos Económicos. A alegação 
é que esses projetes de resolução simplesmente ex
pressam um acordo feito entre os Estados e o Go
verno Federal. 

No nosso entendimento, o Senado não deve se 
limitar a homologar acordos feitos entre os Estados 

·e o Governo Federal. O Senado deveria se preocu
par também com a questão da Federação, com a 
autonomia que devem ter os Estados para aplicar ou 
não políticas que são impostas pelo Governo Fede
ral. 

Os Governadores fizeram o acordo sob a espa
da de Dâmocles. Se os Srs. Senadores prestarem 
atenção, eles verão que em todos os acordos existe 
urna "Cláusula segundo a qual os Estados se compro
metem a amortizar, imediatamente, 20% do emprés
timÕ, ·sendo que todos eles se referem à privatização 
de ativos. No caso do Maranhão, a privatização da 
Cerna; do Piauf, a da Cepisa; em Minas Gerais não 
está especificado o que será privatizado, mas have
rá privatização; em Mato Grosso do Sul, com exce
ção do gás natural, a Enersul; no Pará, a Celpa; em 
Pernambuco, a Telpe e a Coperbo; no Rio Grande 
do Sul não está especHicado; em São Paulo não 
está especificado; e, em Sergipe, a Energipe. 

É sobre a Energipe que eu quero falar. 
O Governo Federal tem feito o discurso de que 

está estabelecendo um programa de privatização 
porque, quando o elegeu, o povo deu-lhe autoriza
ção para fa2:ê-lo. 

Eu quero demonstrar aqui que, na verdade, 
nós estamos vivendo mais um estelionato elettoral. 
O povo não deu autorização para essa privatização. 
Em Sergipe está prevista a privatização da Energi
pe, com a concordância do Governador do Estado, 
Sr. Albano Franco. 

Estou de posse de uma carta que o então can
didato Albano Franco encaminhou a todos os funcio
nários da Energipe no dia 28 de outubro de 1994. E 

o que diz'esSã carta, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores? 

'Prezado amigo, 

Durante todo o primeiro turno fui alvo 
de urna organizada e irresponsável campa
nha de mentiras, que continua agora. Estou 
lutando neste segundo turno para desfazer 
todas as inverdades que foram espalhadas 
e, assim, também procurando evitar que em 
Sergipe se instale a ditadura da mentira. En
tre as mentiras espalhadas está, por exem
plo, a de que eu pretenderia privatizar a 
Energipe - até já adiantavam o nome 'do 
grupo económico que iria comprar essa em
presa. Não há no programa de Governo do 
Presidente eleito Fernando Henrique Cardo
so, meu amigo e como eu integrànte do 
PSDB, qualquer referência à -privatização de 
empresas estatais distribuidoras de energia. 
Existe, sim, urna abertura para a participa
ção do capital privado na construção de no
vas usinas hidrelétricas, pois é sabido que a 
demanda nacional cresce e o Estado não 
tem hoje recursos suficientes para investir 
nesse setor. • · 

E af vem urna parte grifadà, não por mim, mas 
pelo então candidato Albano Franco. ''1 

'A Energipe não é privatizável exala
mente porque cumpre também um papel so
cial que não poderia ser desempenhlldo por 
urna empresa privada. Feitos esses esclare
cimentos, quero acrescentar que preciso do 
seu apoio, preciso da sua participação aliva 
nessa campanha .. 

Muito grato pela atenção.' 

Assinada por Albano Franco, então carldidato a 
Governador de Sergipe, em 28 de outubro de 1994, 
essa carta demonstra claramente que o Governo Fe
deral e os ·governos estaduais, quando dizem que 
estão privatizando porque receberam o aval da po
pulação que aprovou os seus projetes, os seus pro
gramas, estão mentindo. Estão incorrendo, mais 
uma vez, em estelionato eleitoral, porque o discurso 
que era feito durante a campanha eleitoral não cor
responde à prática. Na verdade, o Governo Federal 
está se utilizando desse acordo para forçar os go
vernos estaduais a estabelecer esse processo de 
privatização. / 

Entendemos que o Senado não pode simples
mente dar o aval a um acordo que foi feito entre os 
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governos dos EStados e o Governo FederaL O Se-
nado Federal tem que garantir a autonomia dos go
vernos estaduais, que podem ou não querer privati
zar os seus ativos. 

A emenda que estamos apresentando a todos 
os projetas de resolução visa exatamente garantir a 
opção, a escolha dos Governadores, sem retirar as 
obrigações que os Estados vão continuar tendo com 
o Governo Federal em relação a esse contrato. A 
emenda oferece opção aos Governadores, que po
derão ou não privatizar os ativos. 

A emenda que estamos propondo tem a se
guinte redação: 

•o Estado poderá abster-se de efetuar 
a amortização antecipada a que se refere o 
item 3", alínea b, do Protocolo de Acordo em 
anexo a esta resolução, caso concorde em 
elevar o percentual de comprometimento de 
sua receita líquida real em 1%, estabelecido 
no item 3•, alínea f. 

Em todos os acordos o percentual de compro
metimento da receita líquida valia entre 13 e 15%. 
Com essa cláusula, o Estado poderia optar por 
amortizar 20% imediatamente, mediante a privatiza
ção de ativos, ou por aumentar em um ponto per
centual o comprometimento de sua receita líquida, 
ou seja, os que hoje estivessem comprometidos em 
13%-passaliam a ficar comprometidos em 14%; e os 
que hoje estivessem comprometidos em 15%, pas
sariam a ficar em 16%. 

Com a taxa de juros que está especificada no 
acordo e com o prazo da amortização, do ponto de 
vista financeiro haveria o mesmo efe~o. e seria res
guardada a autonomia dos Estados, que poderiam, 
se não quisessem, não estabelecer essa privatiza
ção. Inclusive, garantiríamos que os Estados não fi
cassem subordinados à política do Governo Federal, 
que quer forçá-los a privatizar esses ativos, em dis
cordância com o discurso que era feito antes da 
campanha eleitoraL 

Como demonstramos através da carta do Go
vernador do meu Estado, o discurso da privatização 
não é aquele que estava sendo feito durante a cam
panha eleitoral. 

Devo registrar, inclusive, que o processo de 
privatização de uma série de empresas de energia 
elétlica poderá trazer para o Brasil o mesmo efeito 
que trouxe à Argentina, com aumentos absurdos das 
tarifaS, que estão provocando problemas não só 
para a população de baixa renda, como também 
para as pequenas empresas. 

·Más quero ·registrar também qué a população 
do Estado de Sergipe não precisa ir.·.à Argentina 
para verificar a diferença entre os serviços de uma 
empresa estatal e os serviços de uma empresa pri
vada, porque lá já existe uma empresa de energia 
elétrica privada, a Sulgipe, que atende a alguns Mu
nicípios da região Sul do Estado. Assim, a popula
ção . daquela região pode muito bem estabelecer 
comparação entre a qualidade dos serviços presta
dos pela Sulgipe e pela Energipe e os preços da 
Energipe e da Sulgipe, que demonstram que a tão 
propalada eficiência da empresa privada não encon
tra eco na realidade. 

Entendemos que esta emenda perm~irá, pelo 
menos, manter a autonomia constitucional dos Esta
dos, que poderão ter uma ou outra opção, sem abrir 
mão das garantias que os Estados vão ter que dar 
no projeto de reestruturação. 

Estamos apresentando a emenda e esperando, 
embora não sejamos tão otimistas quanto a isto, que 
os nobres Pares a acolham. 

Quero dizer que não vou discutir as emendas 
apresentadas aos outros projetas de resolução, por
que o teor é o mesmo em todos eles e eu acred~o 
que ••. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Perm~e:m~ V. Ex" 
um aparte, nobre Senàdor José Eduardo Outra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com mú~o 
prazer, concedo o aparte a V. Ex" .. · · 

O Sr. Eduardo Suplicy...: Bem assinala v. Ex" 
o compromisso do então candidato a Governador do 
Estado de Sergipe, Senador Albano Franco, que, em 
carta aos trabalhadores; aos funcionários da Energi
pa dizia que não era seu propós~o privatizar aquela 
empresa de serviços de energia elétrica no Estado 
de V. Ex". Precisamos estar atentos para à forma 
como o próprio Governo Federal está induzindo, le
vando inúmeros governos estaduais a realizar a pri
vatização de empresas, quando este não eiá o pro
pósito inicial anunciado pelos próprios Governado
res. O que·-v. Ex" assinala com respe~o a Sergipe 
encontra paralelo em outros Estados. No = ~! 
São Paulo, por exemplo, o Governador Mário Covas" 
inúmeras V'3zes re~erou seu protesto pela forma 
como houve a intervenção do Banco Central no Ba
nespa, às vésperas de S. Ex" assumir. Reiteradas 
vezes anunciou, enfaticamente, que não gostaria de 
ver o Banespa privatizado. Mas aos poucos, ao lon
go desses dois anos, o Governo foi estrangulando, 
não chegando a um entendimento se não aquele 
que levasse a uma privatização, ao crescente des
controle do Banespa por parte do Governo do Esta-
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do. Ainda· não sabemos a forma final. Como será a 
instituição do Banespa? Qual será o controle acioná
rio? Em que medida resguardará a característica de 
um banco público? Em que medida estará o Gover
no do Estado de São Paulo, com a colaboração de 
grupos privados, participando efetivamente da admi
nistração do Banco, com a caracterfstica de um ban
co que possa promover o desenvolvimento do Esta
do de São Paulo? Acreditamos que deveria haver a 
mesma preocupação, que V. Ex" aqui apresenta, 
com respetto ao Estado de Sergipe e aos demais 
f=stados. Dessa maneira, apoiamos a emenda de V. 
Ex'. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Murro obri
gado, Senador Eduardo Suplicy. 

Concluo, registrando que a carta do Governa
dor Alb-<tno Franco faz referência não apenas ao seu 
programa, mas também ao programa do Governo 

·Fernando Henrique Cardoso, inclusive está escmo 
naquele livrinho onde foi publicado esse trecho. No 
que diz respeito à energia elétrica, a intenção do Go
verno era atrair capttais privados para construir no
vas usinas, sob a alegação de que o Estado não ti
nha capttal para fazer isso. Mas não privatizar as 
empresas existentes, até porque sabemos que es
sas empresas podem, na condição de continuarem 
como estatais, estabelecer um contraponto no pro
cesso de definição de tarifas de energia elétrica que, 
caso subam demais, como aconteceu na Argentina, 
acabam prejudicando as populações de mais baixa 
renda e a própria indústria nacional. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, essa é a emenda que preserva a autonomia dos 
Estados e estabelece uma garantia, com· a· aprova
ção desse acordo, de que os Estados possam sair 
da sttuação de penúria em que se encontram hoje, 
mas sem que os Governadores tenham que se sub
meter à vontade do BNDES e dos cardeais da área 
económica brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, emenda que será lida pela Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Levy Dias. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N°1-PLEN 

Inclua-se o seguinte artigo onde couber: 

• Art O Estado poderá abster-se de 
efetuar pagamentos extraordinários a que se 
refere o item 32, alínea b), do Protocolo de 
Acordo anexo a esta Resolução, caso con
corde em elevar o percentual de comprome-

timento de sua Recetta Uquida R~al em1 %, 
estabelecida no item 3", alínea g)." 

Justificação ' ' 'i 
A amortização antecipada foi incluída no acor

do com os Estados como um fomia de realizar, for
çosamente, o processo de ·privatização das einpre
sas dos Estados. Para garantir a autonomia das Uni-

. dades Federadas em suas decisões quanto ao tutu
. ro de seus ativos patrimoniais, a presente emenda 
oferece uma opção aos mesmos, sem reduzir suas 
obrigações contratuais com relação ao Governo Fe
deral. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senador José Eduardo Outra.. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os awl
sos da emenda estão distribufdos no plenário. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Para dis
cutir, com a palavra o Senador Ademir Andrade. 

·O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

· Sr"s e. Srs. Senadores, apelaria para que todos ti
véssemos a máxima atenção ao que vamos votar •. 

A questão da rolagem da dívida dos diversos 
Estados do Brasil, no Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Esta
dos, é uma questão extremamente séria e está pas
sando, neste Senado da República, com bastante 
velocidade. Talvez o Governo não quisesse que 
cada uma dessas dívidas viesse a ser detalhada
mente discutida aqui no Senado da República pelo 
que elas implicam. Por isso; mandou aquele projeto 
que, felizmente, o Senado não aprovou, segundo o 
qual o Governo Federal, até 31 de dezembro de 
1997, não precisaria aprovar cada projeto nesta 
Casa. 

Quero que V. Ex"s prestem bem atenção aos 
vários projetes· que estão em votação hoje, nesta 
sessão, dos· vários Estados que estão renegociando 
suas dívidas. Em todos eles há um· condicionante 
extremamente grave. Ou seja, os Estados cujas re
negociações serão aprovadas hoje, neste Senado, 
terão que pagar 20% do montante do empréstimo. 
Mas, para pagarem esses 20% - corrigidos, eviden
temente - eles terão que vender as empresas do 
Estado ou terão que passar para as mãos do. Gover
no Federal as ações que possuam de determinadas 
empresas. 

Assim, a emenda apr~ntada p"eio nobre Se
nador José Eduardo Outra refere-se a todos os pro-
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)eios, porcjue todos os relatório~· são absol~tamente- · 
iguais, o final de todos eles é "idêntico -·em alguns 
lugares houve· até uma atrapalhação em relação à 
montagem que foi feita nos vários relatórios. 

Eu queria chamar a atenção, em primeiro lu
gar, do Presidente do Senado da República, Sena
dor José Samey, porque, no caso da rolagem da dí
vida do Maranhão, diz o item 1: 

"Condições de pagamentos: 

1) amortização antecipada: o Estado 
transferirá ao Governo Federal, de fonna ir
revogável e irretratável, parte do resultado lí
quido apurado na privatização da Compa
nhia Energética do Maranhão S.A. - CEMA, 
equivalente a 20% {vinte por cento) do valor 
do financiamento em questão, a preços de 
06.11.96." 

No caso do Maranhão, primeira dívida de que 
vamos tratar no Programa de Apoio à Reestrutura
ção, ele será obrigado a vender a CEMA. Não sei se 
a nossa Governadora Roseana Samey está de acor
do em se desfazer da Companhia Energética do Es
tado do Maranhão, bem como não sei se o Presic 
dente José Samey, do Maranhão, também está de 
acordo com esse tipo de renegociação. 

· No caso de Mato Grosso do Sul, por exemplo, 
consta: 

"Condições de pagamentos: 

1) amortização antecipada: transferên
cia ao Governo Federal, de forma irrevogá
vel e irretratável, de ativos privatizáveis acei
tos pelo BNDES, no valor mínimo de 20% 
{vinte por cento) da dívida refinanciada, nas 
condições previstas no Protocolo de Acor
do." 

O caso de Minas Gerais: 

"amortização antecipada: transferência 
ao Governo Federal, de forma irrevogável e 
irretratável de ativos privatizáveis aceitos 
pelo BNDES, no valor de 20% 

No caso de Pernambuco, governado pelo 
nosso querido Presidente Nacional, Miguel Ar
raes, todas as ações da Tele de Pernambuco, 
além das ações de uma outra empresa. Quer di
zer, o Governo do Estado repassa ao Governo 
Federal a propriedade da sua empresa de comu
nicaÇão no Estado. 

No caso específico do Pará, item 1 O desta vo
tação, diz: 

·. : · . coiuliÇôeS"d'ij:)agáiiieiiio ::- · • .'·· 

1) amortização eXt~rdinária: 2o% do 
saldo devedor do refinanciamento por oca
sião do leilão de privatização das Centrais 
Elétricas do Pará S.A. _; Celpa. . . . 

Meu Deus do céu! E assim são •.odas 
as outras negociações. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Pennite-me V. Ex" 
um aparte? · · 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouç9, em primei
ro lugar, o nobre Senador Joel de Hollanda. 

Gostaria que V. Ex"s fossem breves, porque :0 
tempo é de dez minutos, e gostaria de . concluir o 
.meu pensamento dentro do tempo aprazado. 

O Sr. Joel de Hollanda.:. Nobre Senador Adé
mir Andrade, gostaria apenas de esclarecer que, rio 
caso de Pernambuco, não se trata de privatização 
total da Companhia de Eletricidade de Pernambuco 
- Celp -, seri11 apenas a cessão de parte das ações 
que hoje o Estado detém. De outra parte, a Assem
bléia Legislativa já aprovou que 49% dessas a~s 
poderiam ser vendidas como fonna de gerar recur
sos para que o Governo do Estado possa honrar 
compromisSo com a educação, com a saúde e as
sim por diante. Portanto, não se trata de privatização 
integral da Companhia de Eletricidade de Pernam
buco, mas apenas de cessão de parte das ações 
que hoje o Estado detém na Companhia de Eletrici-
dade de Pernambuco.· · · 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço-lhe, 
Senador. Mas veja bem V. Ex", estamos aprovando 
essas renegociações dos Estados, mas não temos a 
menor idéia do seu valor. Isso está sendo aprovado 
mas não sabemos qual'é o débito de cada EStado, 
não sei qual o débito de Pernambuco, nem sei quais 
são os valores da ações da Tele de Pernambuco. O 
que sei é que 20% do valor desse débito será pago 
com ações da Tele, que serão repassada$ ao Go
verno Federal que, evidentemente, as entregará ao 
setor privado deste País. ESta é a questão que le
vanto. Estamos aprovando no "escuro". Não sei 
quanto o Estado do Pará deve, não sei qual é o va
lor de venda da Celpa- se é que ela será vendida-, 
o que considero um verdadeiro crime, um absurdo 
contra os interesses do povo do meu Estado. O meu 
Estado não tem condições de ter energia comandada 
por empresas privatizadas. O meu EStado precisa que 
o setor energético permaneça na mão do Estado, por
que só ele tem concflçóes de levar energia onde a po
pulação de fato precisa, sem ter como fundamento bá
sico o lucro, a questão do retomo econômico. 
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Com prazer, ouço o Senador Epitació Càfeieira 
O Sr. Epitacio Cafeteira - Acho louvável a 

preocupação de v. Ex", aliás, preocupação de todos 
nós Senadores. Todavia, vamos votar projetes de 
resolução autorizando o Estado a contratar e não 
mandando contratar. Autorizado o contrato, daí em 
diante a responsabilidade é do Executivo e do Legis
lativo Estadual. Entendo a preocupação de V •. Ex". O 
Maranhão, também como o Pará, precisa levar ener
gia elétrica às localidades onde não há retomo ime
diato. Estamos aqui dando uma autorização que foi 
pedida pelos governadores de todos os Estados. 
Compete às Assembléias Legislativas examinar 
esse contrato para que possa ser firmado. Não po
demos, na hora em que vamos dar essa autoriza
ção, querer fiscalizar por antecipação um negócio 
que vai ser efetuado. Estamos fazendo isso em regi
me de urgência; foi muito importante que não tivés

. semos aceito aquela delegação de poderes, porque 
era inconstitucional, mas não tenho nenhuma dúvida 
em votar autorizando todos os Estados, em respeito 
não só aos Executivos estaduais, mas, principal
mente, às Assembléias Legislativas de todos os Es
tados que estão, hoje, sendo autorizados a contratar 
rolagem de suas dívidas. Quero agradecer a· oportu
nidade do aparte e louvar V. Ex" pela preocupação 
que t.em com o Estado do Pará. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Obrigado, Sena
dor~-Gostaria que se desse a devida a!enção, por
que estou colocando essa questão para que se com
preenda o alcance da emenda apresentada pelo Se
nador José Eduardo Outra. 

Aprovamos esse projeto de resolução e ele es
tabelece todas as condições, tanto as de juros, 
quanto as de um aspecto que considero um verda
deiro absurdo, Senador Epitacio Cafeteira: os encar
gos dessas renegociações. que diz o seguinte: juros 
de 6% ao ano - o que já é uma taxa alta - e, mais 
grave, atualização do saldo devedor mensalmente. 
Quer dizer, o salário não é corrigido, nada neste 
País se corrige, mas a atualização é feita mensal
mente pelo IGP-01, e é saldo devedor sobre saldo 
devedor. Esse é um aspecto sobre o qual se deveria 
ter muita atenção. E quando se fala na condição de 
pagamento, estabelece que cada governo de Estado 
pagará, no momento, 20% do montante com o di
nheiro dessas privatizações. Praticamente está-se 
obrigando privatizar. 

I Sr. Presidente, concluo dizendo que a emenda 
do Senador José Eduardo Outra dá aos Estados 
uma opção. E aqui chamo a atenção de todos os Lí
deres - Senador Hugo Napoleão, Senador José Ro-

berto Arrudã, que àqui está-cÓniõ Üéler êio Governo 
-'para que orientem as suas Bancadas no sentido. 
de acatarem essa emenda que dá a opção, que não 
seja a da privatização, porque no meu Estado ire
mos lutar com todas as nossas. forças para que a 
Celpa não seja privatizada. 

Sr. Presidente, repito o que diz a emenda do 
Senador José Eduardo Outra: 

•o Estado poderá abster-se de efetuar 
a amortização antecipada a que se refere o 
item 3, alínea b, do protocolo de acordo, 
anexo a esta resolução, caso concorde em 
elevar o percentual de comprometimento de 
sua receita líquida real, em 1% estabelecida 
no item 3, alínea e•. 

Essa é uma opção que se dá ao Estado. Então 
se o Estado do Pará decidir que não deve privatizar 
a Celpa, ou se o Estado do. Maranhão decidir que 
não deve privatizar a Cerna, terão a opção de com
prometer mais 1% da sua dívida para não ser obri
gado a vender as suas Teles, as suas Celpas, etc. 

Gostaria que a emenda do Senador José 
Eduardo Outra fosse levada em consideração e 
apoiada pelos Senadores. Eu, particularmente, rep
resentando o Pará, considero que seja um crime 
contra o povo vender a companhia de energia elétri
ca do meu Estado. 

Aqui temos outros projetes que tratam da mes
ma matéria É evidente que não vamos falar em 
cada um especfficamente. Mas, de uma maneira em 
geral, estou falando em todos os que serão,.coloca-
dos em votação. t ;! 

O SR. VILSON KLEINüBING - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Vilson Kleinübing, para ~iscutir. 

O SR. VILSON KLEINüBING (PFL - SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, quero manffestar não só a 
minha posição pessoal, mas também em nome da 
Uderança do Governo, sobre a emenda proposta 
pelo Senador José Eduardo Outra. Ela não tem sen
tido nenhum na negociação da dívida dos Estados. 
Tem muito mais o caráter ideológico de privatizar ou 
não do que o fato em si da renegociação. 

Em primeiro lugar, se eu fosse o renegOCiador 
dessas dívidas não daria nem a metade do que a 
atual equipe econômica está dando aos Estados em 
termos de negociação. Essa proposta nenhum Go
vernador da safra passada recebeu da equipe eco
nômica anterior. O Governo está federalizando a dí-
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vida -dos Estaaóli;- dando 30 anos para pagar, apli
cando juros de 6% ao ano e colocando a mesma 
correção que hoje existe dos títulos e nas dívidas 
estaduais. 

Isto não existe, nunca mais o Senado da Repú
blica terá que votar rolagem de títulos públicos para 
esses Estados, porque todos os títulos desses Esta
dos passam a ser ônus da União, haja o que houver 
no mercado. 

Em segundo lugar, os Estados têm opções 
para fazer a operação: ou privatiza ou vende outros 
ativos. Mas quem decide se uma empresa pode ou 
não ser privatizada é a Assembléia Legislativa. No 
meu Estado, uma empresa só poderá ser privatizada 
se a Assembléia Legislativa, por sua maioria, der ao 
Governador autorização para privatizar, vender títu
los e colocar em operação. 

Em terceiro lugar, eu queria aprender cada vez 
· mais no Senado; não queria desaprender. Não con
sigo entender como é que estamos invertendo as 
coisas. Agora, é o devedor quem fixa a regra do 
jogo, e não mais o credor. O devedor é quem diz: eu 
quero pagar e pago na hora que puder, pago com 
essa taxa, pago desse jeito. E o azar é do credor. 
Desse jeito, nunca o País irá para a frente, quando 
quem manda é o devedor; e nós, todas as vezes, 
damos cobertura para o devedor se endividar mais 
ainda. 

.. -Em quarto lugar: meu Deus do céu, pagar taxa 
de juro elevada tendo um património que não· rende 
nada! Nunca vi isso! 

É uma renegociação de dívida que já foi colo
cada em todos os seus processos dos seus Esta
dos. Gostaria, como Governador de Santa Catarina, 
de ter tido a oportunidade de renegociar a dívida do 
meu Estado nas condições de hoje. E tenho sido 
duro, aqui. Na nossa época, tínhamos que resgatar 
títulos. E vejam, Governadores do Norte e do Nor
deste, pela primeira vez, os Governadores do Sul 
vão ser obrigados a pagar títulos públicos; nunca pa
garam; sempre rolamos 100%, enquanto os Gover
nadores do Norte e do Nordeste tinham que pagar 
1 O% ou 11%, porque a dívida era fundada Essa é a 
maior justiça que se· pode fazer com os Governado
res do Norte e do Nordeste. 

Por isso, não vejo nenhum sentido nisso. A ne
gociação foi feita pelo Governador junto com a equi
pe económica de cada Estado. Existe uma regra 
muito clara estabelecendo essa questão. Não é uma 
camisá-de-força Se o Governo tiver outras opções 
para pagar, que pague com outras opções. Mas, 
pelo amor de Deus, o devedor é quem manda no 

jogo? Vamos dizer isso para as empresas que estão 
quebrando, vamos dizer isso para toda a economia 
que está quebrando - paguem se quiserem, e ponto 
final. Não é assim que vamos consertar o Brasil. 

Por isso, não vejo sentido nessa emenda 
O Sr. Roberto Freire - Senador, permite-me 

V. Ex" um aparte? 
O SR. VILSON KLEINÜBING - Concedo o 

aparte a V. Ex". 
O Sr. Roberto Freire - Senador Vilson Kleinü

bing, gostaria apenas de dizer que achei muito inte
ressante a intervenção de V. Ex". até porque V. Ex" 
foi responsável por alguns votos meus aqui. Nun<fit 
fui Governador, não entendo de rolagem de dívida, ' 
das dívidas mobiliárias. Não entendo muito deste 
nosso papel, que é muito mais cartonai do que dis
cutidor das questões do endividamento dos Estados; 
cumpridor de preceitos de Federação. Estava olhan
do um pouco para a tribuna e vendo que as oposiçõ
es contestam; se chegarmos ao governo, vamos 
aplaudir e vamos aqui até relatar. Isso não está cer
to. Estamos aqui trazendo, talvez, as nossas posiçõ
es políticas, e não o interesse público da Federação. 
V. Ex" colocou algumas dessas questões no começo 
da nossa Legislatura. Inclusive, foi responsável por 
uma CPI que está funcionando, na questão dos títu
los em relação aos precatórios. Gostaria de seguir o 
seu voto. E veja que quem está falando é da esquer-' 
da, para alguém que é de um .Partido da direita na
cional. Aqui não se trata de um problema de ser so
cialista, de ser oposição. Temos que discutir o que 
estamos fazendo, qual é o nosso papel. Amanhã 
será outra CP I, outra responsabífização. Se não sou
ber o seu voto antes, irei me abster. Inclusive dizen
do que existe rolagem da dívida do meu Estado; de 
um Governador que foi eleito junto comigo, quando 
tomei-me Senador; mas não recebi nenhuma infor
mação, não estou participando desse processo e 
penso que o Senado, também, pouco participa. 

O SR. VILSON KLEINüBING - Obrigado, no
bre Senador Roberto Freire. V. Ex" pode votar tran
qüilamente essas resoluções que já passaram na 1 

Comissão de Assuntos Económicos, porque o seu 
Estado será beneficiado e este acordo foi tratado por 
pressão nossa. O Secretário Pedro Parente recebeu 
a missão do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
para acertar com os governadores uma solução por 
pressão nossa, pressão que começou com o Sena-. 
dor Carlos Bezerra, para dar uma solução definitiva · 
para questões estaduais. 

Não podemos impedir isso, neste momento, 
pura e simplesmente porque o Governador, lá, vai 
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decidir, c:Om á sua Assembléia, se vai vender esse 
ou aquele ativo; pode vender até o prédio do Palá
cio, mas tem que começar a pagar alguma coisa da 
sua conta. 

O Sr. José Fogaça - Senador Vilson Kleinü
bing, permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. VILSON KLEINüBING - Tem V. Ex" o 
aparte. 

O Sr. José Fogaça - Senador Vilson Kleinü
bing, quero apenas dizer a V. Ex" que não só con
cordo com a anáfise que V. Ex" está fazendo como 
também entendo que o que estamos aprovando aqui 
é um acordo firmado entre partes. E não podemos 
introduzir neste acordo uma modificação de cláusula 
que tenha caráter unilateral. Como não poderíamos 
fazer isso, por exemplo, quando se tratou, aqui, no 
Senado- V. Ex" ainda não tinha sido eleito, era Go

. vemador de Santa Catarina -, do acordo da dívida 
externa brasileira no Governo Itamar Franco. O que 
o Senado fez foi tomar uma série de precauções, 
mas não alterou as cláusulas do acordo, que foi fir
mado bilateralmente, entre partes. Se eu entender 
que assim está ruim, posso até pedir ao governo, ao 
Ministério da Fazenda, que reabra as negociações, 
que estabeleça novos critérios para um novo acordo; 
porém, aqui, no Senado, não cabe introduzir cláusu
las que tenham caráter unilateral, que tenham cará
ter de absoluta parcialidade. De modo que, se eu 
nãõ-concOrdar, no mérito, com esse acordo, tenho 
que reabri-lo, e não modificá-lo unilateralmente- aí, 
sim, principalmente do ponto de vista do devedor, 
que, embora não seja uma parte totalmente despro
vida de direitos e de razões, de poder de barganha, 
no acordo, é, seguramente, a parte que está reivindi
cando este acordo, pedindo este acordo, postulando 
este acordo. Como que essa parte que pediu, que 
apelou pelo acordo, agora, no momento em que ele 
está para ser aprovado, modifica-o unilateralmente, 
desprezando a vontade do credor? Que, na verdade, 
não é um país estrangeiro, não é um banco interna
cional. O credor, sabe quem é, Senador Vilson Klei
nübing? É o Brasil e são os brasileiros. Os cofres do 
Tesouro Nacional, para onde esses recursos devem 
ser remetidos, quando são pagos, são cofres utiliza
dos pelos Senadores, nas emendas que fazem; utili
zados pelos Deputados; utilizados, enfim, pela so
ciedade brasileira. Obrigado a V. Ex'. 

O SR. VILSON KLEINüBING - Obrigado, Se
nador José Fogaça. V. Ex" ainda não teve oportuni
dade- de falar do sucesso que foi a venda de parte 
das ações da CRT, que, inclusive, faz parte desse 
acordo. 

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

O SR. VILSON KLEINüBING- Tem o, aparte 
V. Ex", Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Vilson 
Kleinübing, primeiro, quero registrar que passou-me 
a impressão, ao se referir ao credor, de que V. Ex' 
entende que o credor é o Presidente da República, 
quando não é. O credor á a União. Em segundo lu
gar, V. Ex", para desqualificar a minha emenda, co
loca como sendo uma mera posição ideológica e 
usa um argumento ideológico na questão da privati
zação, quando diz: 'não vejo justificativa para, pa
gando-se não sei quanto de juros, privatizai) ativos 
que não rendem isso. • Esse é um argumento mera
mente comercial e tem sido u!ilizado pelo Governo 
para justificar o seu programa de privatização, mas 
não leva em consideração as implicações para uma 
parte desses credores que é a popalação brasileira, 
de seus efeitos, particularmente com relação à ener
gia elétrica. Terceiro, não estamos impondo uma 
mudança unilateral do acordo, porque é lógico que, 
como o acordo passa pelas Assembléias Legislati
vas e pelo Governo, aquelas terão que aproliar qual 
empresa deverá ser privatizada Simplesmente esta
mos estabelecendo uma mudança na resolução que 
concede autonomia às Assembléias e aos Estados 
para estabelecer ou não essa privatização, porque 
sabemos muito bem que o Governo Federal, e é ló
gico que V. Ex" concorda com essa prática adotada, 
tem utilizado como chantagem, para aceitar ou rejei
tar o acordo, a privatização desses ativos. Estamos, 
portanto, apenas dando margem para que os Gover
nadores sejam coerentes com as suas propostas de 
campanha, como tive oportunidade de ler a proposta 
de campanha do Governador de meu Estado. No 
nosso entendimento não estabelece mudança unila
teral, até porque, se o Governo Federal não aceitar 
que o Governo Estadual estabeleça essa ampliação 

. de 1%, não haverá acordo. Mas o Senado Federal, na 
medida em.que não tem a tarefa apenas de chancelar 
acordos entre Estados e a União, mas também de res
guardar a Constituição no que diz respeito à autono
mia dos Estados, estames aprovando a resolução que 
resguarda essa autonomia, garantindo é lógico que o 
Governo Estadual faça a opção que lhe convier, inclu
sive não aceitando. Não estamos modificando unilate
ralmente o acordo. Muito obrigado. 

O Sr. Ademir Andrade- Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. VILSON KLEINüBING ~ Com muita 
honra, nobre Senador Ademir Andrade. 
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O Sr. Ademir Andrade - Gostaria de saber, 
Senador Vilson Kleinübing, digamos que a Assem
bléia do Estado do Pará não aprove a privatização 
da Celpa. Ora, o acordo que estamos aprovando 
aqui se baseia única e exclusivamente que os 20% -
veja bem, que acordo é esse, Senador, entre um 
credor e um devedor! - do montante vai ter que ser 
pago quase que de pronto, mediante essa operação. 
O Governo Federal está praticamente obrigando os 
Estados a fazerem algum tipo de operação desse 
tipo. E no caso do Pará, não sei se o Governador do 
meu Estado decidiu isso, porque eu também fui eletto 
com ele e não recebi nenhuma informação a esse res· 
petto, aliás, não sei o valor da operação, como acredito 
que V. Ex' não saiba. E desafio qualquer Senador que 
saiba o valor dessas operações aqui hoje, dentro do 
seu próprio Estado, qual é o valor dessa dívida Quero 
saber se essa emenda do Senador José Eduardo Ou
tra não deixa uma opção, porque dentro do acordo que 
está sendo fechado aqui ou vende a Celpa e paga 
20%, ou, então, como vai pagar os 20%? Quero que 
V. Ex" me explique, porque o que S. Ex" está colo
cando é uma outra possibilidade. A única condicio
nante que está S81ldo colocada no Estado do Pará é 
a venda das Centrais Elétricas do Estado do Pará. 

O SR. VILSON KLEINüBING - Sr. Presidente, 
para· concluir e para responder ao Senador Ademir 
Andrade, a renegociação estabelece que ele deve 
pagar 20%. Esses 20% pode pagar com recursos do 
Tesouro, com venda de parte das ações da empresa 
ou com a ven<;la de outros ativos. Agora, é evidente 
que se a Assembléia Legislativa do Estado do Pará 
não der ao Governador autorização para vender, ele 
não poderá cumprir o acordo. Por isso, ele não. pode 
assinar esse acordo. Ele mantém a dívida do seu 
Estado como está hoje. Existe hoje um processo de 
dívida renegociada. Existe hoje um processo de pa
gamento dessa dívida. 

O Sr. Ademir Andrade- Quanto? 

O SR. VILSON KLEINÜBING - Hoje, 11%. Há 
uma renegociação que já foi feita pelo Sr. Fernando 
Henrique Cardos'J, quando era Ministro do Governo 
Itamar Franco. "lodos os Estados já têm uma renego
ciação fetta Eles podem manter a atual ou podem as
sinar esta, que depende de a assembléia legislativa 
dar ou não autorização ao governador para fazê-la. 

Não cabe a nós, aqui no Senado, criar sttuações 
para que os acordos que já foram firmados tenham 
problemas. Por exemplo, toda vez que colocarmos 
uma pequena abertura numa resolução, V. Ex"s sa
bem o que acontecerá: poltticamente, o governador 
tentará usar essa opção e não haverá o acordo. 

o sr. Ademir Andrade·: Então isso nãÔ. íiréci
saria nem passar pelo. Senado, pois, se já houve o 
acordo entre o Governo e o Executivo, o que esta
mos fazendo aqui? 

O SR. VILSON KLEINüBING - Nós estamos 
simplesmente homologando esse acordo •. 

O Sr. Aclemir Andrade - . Se o Senado não 
pode mudar nada, isso não precisava vir para cá. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Ademir Andrade, os apartes serão concedidos pelo 
orador, cujo tempo está esgotado. 

O SR. VILSON KLEINüBING - Encenando, 
Sr. Presidente, quero deixar claro para todos os Se
nadores que esta opção é mutto melhor do que a an
terior para todos os Estados brasileiros e é ainda 
uma opção que o governador vai decidir com a sua 
assembléia. Nós n;io precisaremos fazer essa 
emenda É ainda a melhor opção de renegociação 
que já foi feita, desde a época do Presidente José Sar
ney, pois a primeira renegociação começou nc seu go
verno. Depois tivemos uma nc Governo Collor, outra 
no Governo Itamar. Esta agora é a quarta renegocia
ção e sempre quem não cumpriu foi o devedor e nun
ca o credor, inclusive com a nossa ajuda. 

Por isso, vamos, se possível, manter esse acor
do que o Governe fez com os Estados, pois ele será 
benéfiCO para todos, inclusive para o'próprio Pa:ts. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr; PresidÉmte, peço 
a palavra para discutir. ·' · · · ' 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) .:.. Concedo 
a palavra a V. Ex'. · 

O SR. EDISON LO~ÃO (PFL- MA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ÍJOr mui
tas vezes requeremos ·dessas tribunas do ~!Í!l!X> Fe
deral uma negociação que possibilitasse aos _Estados 
cumprir seus compromissos, mas ter também urri ~., 
co de folga nos seus orçamentos para investirnentoso~ il 

O que estava acontecendo neste País é que al
guns Estados O isto frisou muito bem o Senador 
Kleinübing··o resgatavam seu compromisso mensal
mente enquanto outros, notadamente do ·.:;;ui do 
País, estavam livres pelo fato de terem contraído 
uma dívida com títulos da dívida mobiliária. 

Sr. Presidente, recentemente tivemos uma ne
gociação feita com o Governo Federal e o Rio Gran
de do Sul, em seguida com Minas Gerais, elevando 
o perfil da dívida para 30 anos com juros de 6% ao 
ano. Isso reivindicamos aqui para todos os demais 
Estados, sobretudo para os do Nordeste e Norte 
brasileiro, exatamente aqueles que cumpriam pesa
damente os seus compromissos. 
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No caso do Maranhão, quando se fala em 20% 
do resultado da privatização da CEM o que na ver
dade se quer dizer é que o Governo do Estado do 
Maranhão poderá simplesmente transferir 20% das 
ações da empresa energética do Estado para o Go
verno Federal, mantendo, portanto, em sua posse os 
80% restantes. O que não pode é também o Gover
no do Estado não contribuir com nada e alongar er 
50% o perfil da sua dívida. 

Avalio, portanto, razoável a proposta do Governo 
Federal, que é exatarnente aquela que estávamos rei
vindicando aqui há tanto tempo. Ou seja, um tratamento 
equânime em relação a todos os Estados brasileiros. 

Por conseguinte, não vejo nenhum prejuízo 
para o meu Estado nem para os demais Estados bra
sileiros essa fórmula que foi agora proposta pelo Go
verno Federal que, na verdade, apenas repete o que 

. se fez com o Rio Grande do Sul e com Minas Gerais. 
Em razão disso, Sr. Presidente, manifesto-me 

também contrariamente à emenda do Sr. Senador 
José Eduardo Outra. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir a matéria 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) -Concedo 
a palavra, para discutir a matéria, ao nobre Senador 
Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA {PFL-AM. Para 
disetrtir a matéria. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Senador Roberto Freire 
diz que a matéria chegou há pouco tempo, que a 
matéria foi pouco analisada pela Casa. S. Ex" diz 
que desconhecia a matéria 

O Sr. Roberto Freire o Mas desconhecer não 
significa que a matéria não deva ser votada. Foi des-
conhecimento meu só. · 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Então, ratifico, 
Senador. 

Sr. Presidente, quero dizer a todos os Srs. Se
nadores que essa discussão começou faz mais de 
um ano na Comissão de Assuntos Económicos, quan
do aquele órgão técnico resolveu patrocinar uma reso
lução, para que todos os Estados· pudessem reduzir 
para 7%, no primeiro ano; 9%, no segundo ano; 11%, 
no terceiro ano, o pagamento das suas dívidas, tendo 
em vista que os Estados estavam em sttuação muito 
difícil. Como Presidente, nomeei o Senador Carlos 
Bezerra para tratar do assunto. O Senador Carlos 
Bez~rra teve inúmeras reuniões 

O Senador Carlos Bezerra esteve em inúmeras 
reuniões no Ministério da Fazenda, inclusive com o 
Senhor Presidente da República. 

Apreciávamos. também três projetes que. esta
vam na Casa com relação ao alongamento do perfil · 
da dívida Essa matéria, que lá começou, ganhou 
corpo com três seminários que fizemos na Comis
são: um com os Secretários de Planejamerito dos 
Estados, outro com os Secretários da Fazenda dos 
Estados e, posteriormente, com os Srs. Governado
res. Todos eram unânimes em que deveríamos au
mentar o perfil da dívida para 30 anos, dando condi
ções de que o Estado pagasse com imóveis e, con
seqüentemente, voltasse a investir. 

Depois de muitas gestões entre os Governado
res, os Secretários de Estado e o Ministro Pedro Pa
rente, conseguiu-se chegar a um acordo. Entendo 
que, agora, coroa-se o final da gestão de V. Ex", Sr. 
Presidente, à frente da Presidência desta Casa, com 
o acordo inicial com nove Estados. Acord_o este que 
foi negociado durante meses entre as equipes eco
nómicas e sobre o qual, po(lanto, não. podemos ino
var. Qualquer emenda que vie~ a ser apresentada 
vem de um terceiro interessado. 

Sem dúvida nenhuma, os Senadores Ademir 
Andrade e José Eduardo Outra têm razão de que o 
Senado pode e deve apresentar qualquer emenda e 
discuti-la Mas, a meu ver, quando o devedor tem in
teresse em pagar e o credor aceita o que está sendo 
dado em pagamento, o Senado tem que ser .o me
diador, compreender e não inovar. · 

Quem perde com essa negociação, Sr. Presi
dente, são os bancos, que estavam acostumados a 
negociar as dívidas dos Estados com juros de 20 a 
30% ao ano, com as Operações ARO, as operações 
de rolagem dos títulos, não mais o farão, porque o 
Tesouro da União coloca título de uma forma muito 
mais vantajosa, pagando menos juros e dando con
dições ao Estado de se beneficiar desse acordo. 

Por tudo, Sr. Presidenté, o Senado colaborou e 
fez com que acontecesse aquilo que o Executivo, no 
início da gestão de V. Ex", não· qOerfa; porque quan
do se disse que iríamos fazer urna• resolução reduzin
do a dívidã, o Ministério da Fazenda resolveu agir e 
chegar a um acordo real com os Srs. Governadores. 

É bom para o Estado, é bom para a Uniri\ e é 
mutto ruim para os banqueiros. E os Srs. Senil.dores 
devem compreender que quem tem que pagar deve 
vender ativos, não pode querer alongar uma dívida 
de trinta anos sem pagar nada. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) -Continua 
a discussão. · · 

Encerrada a discussão. 



258 ANAIS P0 SENADO FEDERAL Dezembro 1996 

Concedo a palaVra ao Senador Jôaõ· 'Roi:fia, 
para emitir parecer sobre a emenda. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, aprovamos na Comissão de Assuntos 
Econômicos desta Casa os pareceres que tratam dos 
protocolos de acordo entre os Estados do Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. 

Antes de oferecer o meu parecer, Sr. Presiden
te, levando em consideraÇão as colocações dos no
bres Srs. Senadores, quero fazer um pequeno rela
to. Ainda como Presidente da Comissão de Assuntos 
Económicos desta Casa, ·Começamos a discutir a rola
gem da dívida dos Estados brasileiros e conseguimos, · 
depois de longo período de discussões, viabilizar um 
acordo, com assentimerito do Tesouro Nacional, por 
intermédio do Ministério da Fazenda e dos Srs. Gover
nadoreS, estipulando tiril'teto mínimo para amortização 
das dívidas dos Estados' e municípios, principalmente · 
da dívida mobiliária, que é o maior volume, o maior 
percentual de endMdamento dos Estados. 

E a 'ccinclusão a que chegamos é que todos os 
Estados, indistintamente, não tiveram condições de · 
honrar o compromisso· i:om o Tesouro Nacional. E 
hoje, Sr. Presidente, estamos vendo, depois de uma 
nova discussão, que· realmente o Governo Federal 
trouxe a esta Casa uma solução definitiva · para o 
prÕblema dos Estados. E por quê? Porque, na rola
gem da .dívida mobiliária; os Estados foram se invia
bilizando, pagando taxa de juro anual superior a . 
30%.sobre o valor nominal de suas dívidas. E esse~ 
juro real começou a ser capitalizado e os Estados, 
de uma hora para a outra, cresceram seus endivida
mentos nominais em mais de 200%. 

Essa irregularidade, essa incapacidade de re
solver o problema dos Estados continuou. E o que 
estamos vendo hoje aqui, Sr. Presidente? A !Jnião 
manteve protocolo de acordo bilateral com os Estados, 
que tem um significado muito grande e positivo, por
que, na rolagem da dí'lida mobiliária, ele ficava a mer
cê da taxa.• de juros suJierior a 20% ao ano, havia difi
culdade de colocar es5es títulos no mercado, a dificul
dade da rolagem de dfvida dos Estados, na sua maio
ria, em percentual de 1.00% do valor nominal. 

Hoje, o Tesouro garante a cada Estado uma 
taxa fixa de juros de 6% ao ano. Só esse ganho, Sr. 
Presidente, considerando uma taxa de juros ao valor 
nomjnal de 15 a 20%, dá um resultado positivo aos 
Estados, superior a 1 O% ao ano. Se tomarmos o Es
tado de São Paulo como exemplo, ele está rolando 
uma dívida de, praticamente, US$50 bilhões. São 

"PaulcftêíiÍ"uin ganhó'real; anuàl, a pàrtirdo momen
to em que tiver assinado este Acordo, de US$5 bi
lhõesfano. O diferencial será coberto pelo Tesouro. · 

Então, é o momento de o Governo exigir tam
bém dos Estados uma responsàbilidade maior, por
que está dando oportunidade a todos os estados da 
Federação de Se organizarem e de, a partir desse 
momento, terem uma condição viável de programa
ção de receita e de despesa. Porque na rolagem de 
títulos, que variava de 15, 20 a 30% ao ano, o Esta~ 
do tinha um custo de juro flutuante e não sábia 
quanto pagava a cada mês pelo juro da rolagem dEI 
sua dívida Hoje, ele passa a ter conhecimento pleno e 
prévio do quanto vai pagar de juros·e as condições de 
endividamento assumido pelo Tesouro NacionaL E o 
Tesouro está assumindo, também, Sr. Presidente, o 
que estamos vendo aqui: a dívida contratual, a dMda 
externa e a dívida decorrentE! de refinanciamento. 

O Governo .Federal, neste momento, está qu&. 
rendo resolver o problema de todos os Estados. Por
tanto, os estados devem dar garantias reais para a 
União •. Considero o Estado como .uma grande em
presa e, como tal, deve dar exemplo, deve ser efi
ciente, deve honrar os seus compromissos. 

E mais um adenda importante ao qual não fize
ram referência aqui, Sr. Presidente, é que o Governo 
está limitando o desembolso dos Estados a um teta 
máximo de 13% da sua receita líquida real anual. O 
Governo ·não está fazendo um acordo, uma rolagem 
de dívida para arrochar os Estados; o Governo está fa
zendo rolagem de dívida para viàbilizar os Estados. 

E cita que no momento em que o EStado, me
diante autorização de ·sua asseinbléia legislativa, for 
alienar um bem, um patrimônio, ele tem que destacar 
somente 20'% para amortização da dMda consolidada 

: o ·que queremos, então, neste instante; "é para
benizar o Governo Federal e os Estados pelo aeordo 
que estão fazendo, porque não se viabiliza empresa, 
não se viàbiliza Estado com o alongamento do perfil 
da dívida,-mas ·sem condições reais de cumprimento 
das obrigações; 

Ficou muito claro que os· Estados terão 30 
anos de prazo para rolar as suas dívidas,' que eles 
estão limitados a um juro real de 6% ao ano sobre o 
vaiar nominal da dívida. Quando o Governo coloca o 
IGP aqui, está colocando somente a inflação de um 
período. O Governo está mantendo o valor nominal 
da dívida e acrescentando sobre ela uma· taxa de 
juro que ele não paga nem no mercado internacio
nal. As captações do Governo estão superiores a 
8%, a 1 O% ao ano. Essa diferença demonstra que o 
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Governo está resolvendo, em defin~ivo·; os prOble
mas dos Estados. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que Estados que 
estão adimplentes com a União, que Estados que 
estão adimplentes com o seu compromisso, como é 
caso de Tocantins, devem receber do Governo Fe
deral uma compensação para os seus investimen
tos, para os seus financiamentos de longo prazo, e a 
juros iguais aos que o Tesouro Nacional está co
brando dos governos estaduais. 

Em decorrência disso, Sr. Presidente, o nosso 
parecer é favorável ao relatório aprovado pela Co
missão de Assuntos Econômicos, e contrário às 
emendas apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao nObre· Senador José Eduardo Outra, 
para encaminhar. 

O . SR' JOSÉ· EDUARDO OUTRA (PT - SE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, a votação agora é do 
acordo de Sergipe. Quero registrar que voto a favor do 
projeto de resolução, até porque concordo com às ar
gurn_entações do Senador Vilson Kleinübing de que o 
acordo foi fe~o em condições bastantes tavoráveis. 

. -. Mas quero deixar bem claro que voto a favor 
do-projeto, até para: evitar que,- possivelmente, ama- · 
nhã, porque coincidentemente a emissora de televi
são de maior audiência do meu Estado é de proprie
dade do Governador, aconteça, como_ .já aconteceu 
em outras ocasiões, de. dizerem que votei contra os 
interesses do Estadp_ de Sergipe. . 

Quero registrar que voto a· favor do projeto .. 
Mas também voto a favor da emenda, porque ela im
pede ql!e rJ. Govem;(tc;lor do meu Esiadci venha. á ser 
acusado de que não cumprir as promessas de cam
panha que fez durante o processo eleitoral. 

Voto .a favor do projeto e a favor da emenda. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao Senador Hugo Napoleão, para encami
nhar a votação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o encaminha
mento da votação, agora, serve muito mais para 
orientação da Bancada do que propriamente para 
alongar-me no mérito da matéria em exame. 

O que vou dizer é pertinente para os projetes dos 
Estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul, Parâ, Pernambuco, Piauí, Rio GmooÍ!o ·do Sul, 
Sergipe e São Paulo, aos quais o eminente Uder do 
PT, Senador José EduardO Dul!a, ofereceu emenda 

No caso presente, o d.o Estado de Sergipe, a 
orientação, para votação da Saneada do Partido da 
Frente Uberal, é pela aprovação do parecer do rela
tor e rejeição da errienda, pelos dois motivos que, 
em síntese, exponho. Conquanto reconheça o valor 
da possibilidade alternativa_ de opção do Governo do 
Estado de não promover a priVatização de suas em
presas, no caso do Estado de Ser!Jipe; da empresa 
energética, Energipe, acho que liá úm · protóéolo fir
mado já entre o Governo do Estado e o· Governo Fe~ 
derai, e não se pode interfeiir rio protocolo que foi 
pactuado bilateraimente. · : . · · · · · ·· : . ~ .. : · 

Em segundo e último lu_ga,r, considero que não 
deixaria de ser uma· interferência em assuntos- do 
Estado federado, que tem a:u!Onomiá para: J>®iuár, 
e, portanto, deve. ser respeitljl\l() o cumpr:ii:n.Ei~til do 
protocolo nos termos em que foi tem. . · . _ . 

Se se tratasse de alterar. á réSó1Jçâó, ~ Ínu~o . 
bem, pois ela é doSenado.l;ederai, mas.0 que foi 
pactuado entre o Estado da Federação e a União 
Federai deve ser preservado.: · · · · · 

Por essa razão o PFL.sugere, com-relação iÍ 
emenda, o voto •não•. .,., 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) .-:Concedo 
a palavra ao Senador Ney Suassuna, para .encami
nhar a votação pelo PMDB. . : 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB .:. PB. Pa:a en
caminhar a votação. Sem revil;ão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Senador .Vilson Kleinfibing já ofereceu muftos 
argumentos, o SenadOr Hugo Napoleão .àcaba de •fazer 
uma síntese, e o PMDB vota a .favor do parecer e con
trariamente às emendas. Esta é a recomendação. . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o projeto de resolução, sem prejuízo da emenda. 

As Sr's e Srn:-Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa) · 

Aproy;:~do. • · " · " 
Vamos passar; agora, à: vot<ição da emenda. 
Como sempre, à Mesa esdalece ao PleÍiáÍio que 

ele tem de se manifeStar sObre a matéria. Os que í!Pro
varem a emenda peimaneçam corno se encontram; os 
que a reje~ deverão manifestai a sua rejeição. 

Em votação a emenda . . 1 

As Sris e Srs. Senadores, que a .aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

·Reje~da. 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa.) 
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- Sobre a mesa, parecer ·oferecendo a redação 
final que será Ilda pelo Sr. 12 Secretário em exercí
cio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

PARECER N.• 702, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.•139, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.• 139, de 1996, que autori
za o Estado de Sergipe a contratar operação de crédi
to sob o amparo do 'Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados'. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezembro 
de 1996.- José Samey, Presidente- Ney Suassuna, 
Relator- Júlio Campos- Eduardo Suplic:y. 

ANEXO AO PARECER N.~ 702, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos te1m0s do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.• , DE 1996 

Autoriza o Estado de Sergipe a contra
lar operação de crédito sob o amparo do 
"Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste FISCal de Longo Prazo dos Estados'. 

O Senado Federal resolve: 
Ar!. 12 É o Estado de Sergipe aUtorizado a con

tratar operação de crédito sob o amparo do 'Progra
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados'. 

Art. 22 As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) valor: saldo da dívida mobiliária do Estado 
existente em 31 de março de 1996 e os emprésti
mos da Caixa Económica Federal- CEF concedidos 
ao amparo dos Votos CMN 162/95, 175/95 e 122196, 
e suas alterações, atualizado na forma das cláusulas 
estipuladas no Protocolo de Acordo firmado entre o 
Estado e o Governo F~deral. · 

b) encargos: ,/ 
-juros: 6% a.a,-;(seis por cento ao ano); 
- atualização Íio saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; ' 
c) plãZo: trinta anos; \ 

• d) garantias: reçeitas próprias do Estado, e as 
transferências constitucionais e os créditos de que 
trata a Lei Complementar n• 87, de 1996; 

e) condições de pagamento: 

:.:: ãí'nortização extraõrélinária: 20% (vinte por 
cento) do valor do financiamento da dívida mobiliária 
estadual por ocasião do leilão de privalização da 
Empresa Energética de Sergipe S.A.- ENERGIPE; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, limitadas a 15% (quinze por cento) da 
Receita Líquida Real - RLR- mensal do estado. 

Art. 3" O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresent(r,\ 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se-' 
guintes documentos: 

a) autorização legislativa para realização do re-
financiamento; . · · 

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, 
certidão de quitação de Tributos Federais, certifica
do de regularidade de situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na ~ei 
Complementar n• 82, de 27 de março de 1995, as
sim como do pleno exercício da competência tributá
ria conferida pela Constituição Federal. 

Art. 42 Esta Resolução entra em. vigor na data 
de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime urgência, 
passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final •. (Pausa.) 
Não~havendo quem peça a paJ;Ívra, .encerro a 

discussão. 
E não havendo manifestação em corrtrário do 

Plenário, dou a redação final como aprovada. 
O projeto vai à promulgação. · 

.. O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7: 

. PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 132,'DE'1996 1 
(Em· regime de urgência; nos termos do 

Requerimento n" 1.248, de 1996) · 

. - .Discussão, .em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 132, de 19,91) (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econõmicos como con
clusão de seu Parecer n" 680, de 1996), que 
autoriza o Governo do Estado do Maranhão· a 
contratar operação de crédtto sob o amparo do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr . 
12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Seio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Eu gostaria de for
mular um apelo ao nobre Senador José Eduardo Ou
tra. Os projetes são praticamente idênticos. S. Exª 
retiraria as emendas dos outros projetes e nós vota
riamos independentemente da emenda. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, do ponto de vista do mérito da matéria a si
tuação é exatamente igual. Retiro todas as emen
das, exceto a do projeto que trata do Estado do 
Patá, a pedido do Senador Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Como não 
foram lidas, a Mesa devolve as emendas a V. Exª. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação: 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 

final que selá lido pelo Sr. 12 Secretário em exercí
cio, Senador Levy Dias. · 

É lido o seguinte 

PARECER N.• 703, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.• 132_, de_1996 •. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.• 132, de .1996, que autori
za o Estado do Maranhão a contratar operação· de cré
dito sob o _amparo do • Programa de. Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados". 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezembro 
de 1996:- José Sarney, Presidente- Ney Suassuna, 
Relator- Júfio campos- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N.2 703, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.• , DE 1996 

Autoriza o Estado do Maranhão a 
contratar operação de crédito sob o am
paro do "Programa de Apoio à Reestrutu-

'· · · ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo . 
dos Estados". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Estado do Maranhão autorizado a 

contratar operação de crédtto sob o amparo do 'Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
de Longo Prazo dos Estados'. 

Art. 22 As condições financeiras básicas da 
operação de crédtto são as seguintes: 

a) valor: saldo da dívida do Estado existente 
decorrente dos empréstimos da Caixa Ecànômica 
Federal - CEF concedidos ao amparo dos Votos 
CMN 162/95, 175/95 e 122196; e suas alterações, e 
as operações de antecipação de receita orçairientá
ria (ARO) existentes em 31 de ·março de 1996, 'ádmi
tidas as renovações posteriores, -atualizado na forma 
das cláusulas estipúladas no ·Protocolo de Acordo 
firmado entre o Estado e o Governo F~deral;: ! 

b) encargos: 
-juros: 6"/o a.a. (seis p'or.cento ao ano); 

. . . . . I 
- atualização do saldo. devedor: mensalmente 

pelo IGP-01; . 
c) prazo: trinta anos; 

· d) garantias: receitas prôprias do Estado, as trans
ferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei 
Complementar n.• 87, de 13 de setembro de 1996; 

-e) condições de pagamento: · · 
- amortização antecipada:. o EstadÇl transferitá 

ao Governo Federal, de forma irrevogável e irretratá
vel, parte do resultado líquidp @Urado na. plto(atiza
ção da Companhia.Energética.doMaranhão S •. A.
CEMAR, equivalente a 20% :(inj,iê por cento Í do va
lor do financiament? em que~?, .a preços de 6 de 
novembro de 1996;. 

- amorüzação:. em parcelas' menSais, pela ta
bela price, limttad;;s: a 13% (treze. por cento) da R e
cerra Líquida Real - RLR - mensal do Estado. _ · 

.Art. 32 O Estado devetá, por ocasião da assi
nawra do contrato' de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se-
guintes documentos:· ' ' · ·. · · · 

a) autorização legislativa para realização do re-
financiamento; , 

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, 
certidão de quitação de Tributós Federais, certifica
do de regularidade de situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n."82, de 27 de março de 1995, as-
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sim como do pleno exercício da competência tributá· 
ria conferida pela Constituição Federal. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão. (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 i:le resolução vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 133, DE 1996 
(Em regime~ de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 1.249, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• "133, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econõmicos 
como conclusão de seu Parecer n• 681, de 
1996), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a contratar operação de crédi
to sob o amparo do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo 
Prazo dos Estados. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lida a seguinte 

EMENDA N2 1-PLEN 

Art. 12 O art. 42 passa a ter a seguinte redação, 
renumerando-se o artigo posterior: 

Art. 42 É o Governo do Estado de Mi
nas Gerais autorizado a contratar operações 
de crédito com a União e o Banco Central 
do Brasil, até o valor de R$ 
2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos 
milhões de reais) destinadas à restruturação 
do sistema financeiro do Estado, na forma 
do Inciso 42 do Protocolo de Acordo entre o 
Governo Federal e o Governo do Estado de 
Minas Gerais, assinado em 26 de setembro 
de 1996. 

§ 1° A operação de crédito de que trata 
este artigo será realizada nas condições fi
nanceiras definidas no Art. 2", letras b, c, e d. 

§ 22 O Estado deverá, por ocasião da 
assinatura dos contratos das,.operações de 
crédito a que se refere este artigo, apresen
tar, para encaminhamento ao Senado~ Fede
ral, os documentos mencionados nas le!Tas 
a,becdoArt.32 

Justificação 

A emenda tem como finalidade restaurar o dis
posto no Inciso 42 do Protocolo de Acordo assinado 
entre o Governo Federal e o Governo do Estado de 
Minas, em 26 de outubro de 1996. 

O objetivo é viabilizar o saneamento do siste
ma fin~nceiro estadual, e a destinação dos recutsos 
apurados ao pagamento antecipado de 20% do total 
da dívida estadual a ser refinanciada. 

A emenda foi fruto de entendimentos com o Mi
nistério da Fazenda, dos quais resultou o Parecer 
DEDIP/DIARE-96/1100, do Banco Central, de 18 de 
dezembro corrente, enviado ao Senado através do 
ofício Presi-96/3647, do Presidente do Banco Cen
tral, ao Presidente do Senado Federal, da mesma 
data, cujo texto está anexado à emenda. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senadora Regina Assumpção. 

O SR. PRESIDENFE (José Samey)- Designo o no
bre Senador Gilberto Miranda para proferir parecer pela 
Comissão de Assuntos Econõmicos sobre a emenda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr4s e Srs. Senadores, o Senador Francelina 
Pereira pediu-me para, em seu nome, como Relator 
da matéria, apresentar parecer, tendo em vista que 
S. Ex" está proibido de falar por ordem médica. 

O Banco Central do Brasil encaminhou ao Sr. 
Presidente do Senado o Ofício da Presidência n• 
973.647, de 18 de dezembro de 1996, em que suge
re seja incluído no §2, •a•, "recursos necessários à 
implementação da reestruturação do sistema finan
ceiro do Estado com base na Medida Provisória 
1514-4, de 29 de novembro de 1996, com que o Es
tado privatizará o Credireal, o Bemge, transformará 
o BDMG, agência de fomento, encerrará a liquida
ção da Minascaixa. 

Enfim, o Ministério da Fazenda pede a análise 
ao Banco Central, para que crie condições para se 
resolver os problemas de caixà dessas três institui
ções,. para. que fiquem sanadas. 

O parecer da emenda da Senadora Regina As
sumpção é favorável numa emenda em que se 
acrescenta o art. 42 na Resolução. 
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Art. 4•- É o Governo do Estado de Mi
nas Gerais autorizado a contratar operações 
de crédito com a União e o Banco Central 
do Brasil, até o valor de R$2.500.000.000,00 
(dois bilhões e quinhentos milhões de reais), 
destinadas à reestruturação do sistema fi
nanceiro do Estado, na fonna do inciso IV 
do Protocolo de Acordo entre o Governo Fe
deral e ó Governo do Estado de Minas Ge
rais, assinado em 26 de setembro de 1996. 

§ 1•-A operação de crédito de que tra
ta este artigo será realizada nas condições fi
nanceiras definidas no art 2", letras b, c e d. 

§ 2• - O Estado deverá, por ocasião da 
assinatura dos contratos das operações de 
crédito a que se refere este artigo, apresen
tar, para encaminhamento ao Senado Fede
ral, os documentos mencionados nas letras 
a,becdoart.3•. 

O parecer é favorável, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare

cer é favorável quanto à emenda. 
O SR. GILBERTO MIRANDA - O parecer é 

contrário à emenda do Senador José Eduardo Outra. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sena

dor José Eduardo Outra retirou a emenda. Apenas 
sobre a outra emenda, parece-me que a da Senado
ra Regina Assumpção, é que o parecer de V. Ex" foi 
faVôrável. 

Em votação o projeto de resolução, sem prejuí
zo da emenda 

. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer .sentados. (Pausa.) 

Aprovado. · 
Vamos submeter a emenda à votação, com pa

recer favorável da Senadora Regina Assumpção. 
As Sr"s e Srs. Senadores que a aprovam quei

ram pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, .peço a V. Ex" que registre a minha abstenção· 
com relação a essa votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Ata re
gistrará a abstenção do Senador José Eduardo Ou
tra e do Senador Ademir Andrade. 

O projeto vai à Comissão Oiretora para a reda
ção final. (Pausa.) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 704, DE 1996 
. (Da Comissão Oiretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 133, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 133; de 1996, que autoriza 
o Estado de Minas Gerais a contratar operação de cré
dito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste FISCal de Longo Prazo dos Es)ljdos. • 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 dedezernbro 
de 1996.-José Samey, Presidente- Ney Snassuna, 
Relator- Júlio Campos- Eduardo Suplicy 

ANEXO AO PARECER tf' 704, DE 1996. 

Faço saber que o Senado Federal aproVO!! •. e 
eu, --, Presidente, nos tennos. do art 48, item 
28, do Regimento Interno, promuiQQ a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE.1996. 
' ' . . . 

Autoriza o Estado de Minas· Ge;,al~ a 
contratar operação d., ~itó sob ci am
paro do "Programa de Apoio à Reestrutu· 
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo 
dos Estados. • ' 

ó Senado Federal resolve: . , ·. 
Art. 1• É o Estado de Minas Gerais auto~do 

a contratar operação d~ crédito: sob o amparo do 
"Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados. • 

Art. 2" As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) valor: saldo da dívida niobiliária do Estado 
existente em 31 de março de 1996 e os emprés!i
mos da Caixa Económica Federal~ CEF concedidos 
ao amparo dos Votos CMN 162195, 175/95 e 122/96, 
e suas alterações, e as operações de antecipação 
de receita orçamentária (ARO) existentes em 31 . de 
março de 1996, admitidas as renovações posterio
res, atuafizadas na forma das cláusulas estipuladas 
no ProtOCQio de Acordo firmado entre o Estado e o 
Governo Federal; 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-01; 
c) ptazo: trinta anos; · .,.1 
cl) gaiantias: receitas próprias do Estado e as !rall&l 

ferêrtias do Fundo de Participação do Estado-FPE; 
e) condições de pagamento: 
- amortização antecipada: transferênCia ao Go

verno Federal, de forma irrevogável e irretratável, de 
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alívos privatizáveiS aceitos" Pêiõ BNDES, 'no valor míni
mo de 20"/o (vinte por cento) da dívida refmanciada, nas 
condições. previstas no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, limitadas a 13o/o (treze por cento) daRe
ceita Líquida Real- RLR- mensal do Estado. 

Art. 3" O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guinies documentos: 

a) autorização legislativa para realização do re
financiamento; 

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, 
certidão de quitaçâo de Tnbutos Federais, certifica
do .di! regularidade de situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro Na
cional e aos credo~ externos; 

c) .cornpro\:'<\~0 do cumprimento do disposto 
nos. '!r:ts- 27 e 212 ·da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27 de março de 1995, as
sim como do pl!l~Õ :exercício da competência tributá
ria·eonferida pela ConstHuição Federal. 

. · · .Art. 42 É o ESia.do de Minas Gerais autorizado 
a contratar operâÇOes de crédito com a União e o 
Baiici) Central do Brasil, até o valor R$ 
2.?9Q.OOO.ooà,oo' (dois bilhões e quinhentos milhões 
de reais), destinàdas à reestruturação do sistema fi
nanceiro do Estado; na forma do inciso 42 do Proto
colo de Acordo entre o Governo Federal e o Gover
no do Estado qe Minas Gerais, assinado em 26 de 
setembro de 1996. 

§ 12 A operação de crédito de que trata este ar
tigo. será realizada nas condições financeiras defini
das no art. 22, alínea b, c e d. 

§ 22 O Estado deverá, por ocasião da assinatu
ra dos contratos das operações de crédito a que se 
refere este artigo, apresentar, para encaminhamento 
ao Senado Federal, os documentos mencionados no 
art. 32, alíneâs a, .. b e c. 

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - AProvado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores· que a aprovam queiram 

pennanecier sentados. (Pausa) 
AProvada. 

o projeto vai à promulgaÇão. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 9: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°134, DE 1~ 
(Em regime de urgência, nos tennos dqo ~ 

Requerimento n°_1.2S1, de 1996) 

. Discussão, em· tumo único, do Projeto 
de Resolução ~· 134, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n• 682, de 
1996), que autoriza o .Govemo do Estado de 
Mato Grosso do S!JI a contratar operação de 
crédito sob o amparo do Programe de Apoio 
à Reestruturação e ao ajuste Fiscal de lon
go Prazo dos Estados. 

Retirada a emenda, PassamOS à discussão da 
matéria (Pausa.) · · . · . . 

· Não hàVendo querh PeÇa a palavia; encerro a 
discussão. · ·, · ·· .:·,~ · .~ 

Em votação o projeto. 
As Sr's e· Srs. ·Senadores que <) ~rovam quei-

ram pennanecér sentados: (Pausa) · · 
Aprovado. · · 

O projeto vai à Comissão Diretorn.' para a· reda-
ção finaL (Pausa.)· ·· · .. ·. ·:.- · ''' ··' ·· · 

SObre a. mesa. pàiààir' da . ComisSão Diretora 
oferecendo a redaÇão final que será Jicio pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, ·Senador LE1vy Dias. 

É.lido o seguinte · .. 

PARECER N2 705, DE 1996 
. (Da Cprnissão Oiretora) . , . 'I 
· Resolução 'final do Projeto de Reso-

lução n• 134, de 1996. ' · ' 

A COmisSão Diretcira apresenta' ii redação final 
do Prójeto de. Resolução n• 134; de ·1996, qu~ auto
riza · o Estado de Mato · Gró&Sci do Sul' a cantratar 
operação de crédito sob o ámparo do' "Prograrpa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo 
Prazo dÓS-Estados'. · · .-:·.·.- · · · ', · · 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezembro 
de 1996. - José Samey, Presidente ...:-Này· SUIII!SIIIIIl, 
Relator- Júlio Campos.:. Eduardo' SUplic)r. '· · 

' ' .. ' 
ANEXO AO PARECER N" 705, J?E 1996, 

Faço saber ·que o Sarado Federal aprovou, e 
eu,-, Presidente, nos tennos do art., 48, item 28, 
do Regimento Interno, prornulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1996 

Autoriza o Estado de Mato Grosso 
do Sul a coritratar operação ·ele crédito 
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sob o amparo do "Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado de Mato Grosso do Sul auto

rizado a contratar operação de crédHo sob o amparo 
do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajus
te Fiscal de longo Prazo 'dos Estados". 

Art. 2° As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) valor: saldo da dívida mobiüária do Estado 
existente em 31 de março de 1996 e os empréstimos 
da Caixa Econômica Federal- CEF concedidos ao am
paro dos Votos CM 162/95, 175195 e 122196, e suas al
terações, e as operações de antecipação de receHa or
çamentaria (ARO) existentes em 31 de março de 1996, 
admitidas as renovações posteriores, atualizadas na for
ma das cláusulas estipuladas no Protocolo de Acordo 
firmado entre o Estado é o Governo Federal; 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) pmzq: .trinta anos; • 
d) gaJal11i3s: receHas próprias do E$.do, e as tJans.. 

falências do Fundo de~ do Estado- FPE; 
e) candições de pagamento: · · · · 

· · -- - arr\orÍiZação ari~padi!: transferência ao Go
verno Federal, de forma irrevogável e irretratável, de 
ativos privatizáveis aceHos pelo BNDES, no valor míni
mo de 20"k (vinte por cento) da dívida refinanciada, 
nas condições previstas no Protocolo de Acordo; 

. - amqrfi!!<lçãq: ·em .parcelas mensais, pela ta
bela price, limitadas a-13% .(treze,por cento) daRe
ceHaLíquida Real- RLR mensal do Estado. 
.. ' ' Ar!. 3•.'q Éstado devérâ, por ~sião ,da assi
natura do contrato d~ :~financiamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes doi:um.entos: 

a) autorização legisláiiva para realização do re-
financiamento;. · · · · · · · · 

· b) certidão n~gativa de. déi;>Hojunto ao INSS, 
certidão de quitação de Tributos Federais, certifica
do de regulariaade de situação do· FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do .cumprimento do disposto 
no~; arts. 27 e 212 da ConstHuição Federal, e na Lei 
Complementa~ n• 82, de 27 de março de 1995, as
sim como do pleno exercício da competência tributá
ria conferida pela ConstHuição Federal. 

Ar!. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
· de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) · · 
Não havendo quem peça ·a ,palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores qu~ · â .' ~rovam qiJ!'Iirilni 

permanecer sentados. (Pausa.) · · 
Aprovada. · · · • 
O projeto vai à promulgação. . . 
O SR. PRESIDENTE.(Jollii.S:'Imey)..: ~~-~(!. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO·N°135; DE 1996' · 
(Em regime de urgência, liós termos do · • ·' · 

Requerimento n• 1.252; de 1996) · ·' · · · · 
- . ~ ·~ . . ' . ' . . . 

Discussão, em. tuf!lo .1.mico, do Projeto 
de Resolução n" 135, ~ ·1.~. (ap~Oja:do 

la Comissão de Assunti:lS EconômicoS ·cOOió pe ....... '' ..... 
conclusão de seu P~r n" 683, de 19jlÇ), 
que autoriza o Governo. de! Esl<!do ao' f>wa 
coOOatar operaÇão de 'crédito Sob o arilJaro do 
Programa de Apoio à ReeisirUh.iração e aô ãjus
.teFISCaldelongoPrazo_~.~-- .. :: · .. 

.~obre a mesa, emenda qÚe .sé~. ndâ ~i~. ·~r-
10 Secretário em exercício, Sera!ipr Levy Dias •. , .. 

Élidaaseguinte ·:::. · · 

EMENDA N•1-fÍLEN 

Inclua-se o seguin)e artigo onde couber.·: 

• Art. o Estado pooàiá atister·se ·de 
efetuar a amortização extiliordinária ·a ciu'e 
se refere o Hem 32, alínea b; do Protocolo de 
Acordo anexo a esta Rest>lução, caso con
corde em elevar o percentual de comproilie-

. timento de sua ReceHa liquida Real em·1%', 
estabelecidanoHemSO;altneae. ·: '·' 

' 
Justificação , ; , ; 

A amortização .1!lltecipada foi. incluída .no acor
do com os Estados como uma fol'l)lll de realizar, for
çosamente, o procesSo de privat~ção das ernpi-e
sas dos Estados. Pa~<t garantir a autonomia das Uni
dades Federadas em suas decisões quanto ao futuro de 
seus ativos patrimoniais, a presentá emenda oferece 
uma opção aos mesmos, sem reduzir suas obrigaçÕtl$ 
contratuais com relação ao Governo Federal. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996.1-
Senador José Eduardo Outra. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é contrário à emenda. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 

a palavra, ao nobre Senador Ademir Andrade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB- PA. Para 

discutir a matéria. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, o abatimento é de 
20"/o do valor total da dívida e não, como disse o 
nosso querido Relator, 20% da venda ou da privati
zação. Leio e releio o projeto de resolução e vejo 
que a única condição de pagamento dessa parcela, 
em face do levantamento aluai da dívida - só Deus 
sabe quanto cresceu! - com juros sobre juros, no 
caso do Pará, será a venda das Centrais Elétricas 
do Pará. 

Não sei quanto o Governador pretende apurar 
com ·a venda, se dá para cobrir ou não os 20% do 
total dessa dívida. Mas aqui, como condição de pa
gamento, o que ·se está estabelecendo é que os 
20% serão pagos com a venda das Centrais Elétri· 
cas daquele Estado. Não existe outra opção para 
este caso. 

Tenho certeza de que o povo do Pará não tem 
conhecimento desse acordo. Essas coisas não fo
ram divulgadas . no Estado do Pará. A imprensa do 
metr Estado não tem conhecimento de que se pre
tende vender a Celpa para garantir 20% do valor 
dessa dívida. 

· · Portanto, Sr. Presidente, não consigo entender 
como esse acordo foi feito. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Permite-me 
V. ·Ex" uma interilenção. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço o Senador 
Gilberto Miranda se tiver algum esclarecimento. 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador Ademir An
drade, lamento ter que fazer essa confissão neste 
plenário, mas vou ter que fazê-lo, com todo o respei-
to que tenho por V. Ex". · 

. ·-· 0 SR. ADEMIR ANDRADE- Terei prazer em 
ouvi-lo, Senador Gilberto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda - Quando a matéria 
chegou à Comissão de Assuntos Económicos, havia 
urgência Procurei V. Ex" para perguntar-lhe se acei
tava ser o Relator da matéria da dívida do seu Esta
do, qual seria o seu parecer e· se V. Ex" estava de 
acor:do. Fiz isso apesar de V. Ex" ser contra os acor
dos feitos quando estes ·não são de interesse do 
Partido de V. Ex"; e porque V. Ex" é um batalhador e · 
interessado na discussão. das matérias do seu Esta-

do, além de ser o único membro do seu Estado ,·,a 
Comissão. V. Ex" me disse que viajaria naquela noi
te para o seu Estado, mas que estava de acordo em 
ser o Relator e que talvez chegasse atrasado para 
fazê-lo. Então, comprometi-me a pedir à Assessoria 
do Senado que fizesse a análise da matéria e a 
mandasse em seguida para V. Ex". E assim foi feito. 
Mas V. Ex" não chegou a tempo, e só aceitei ser o Re
lator da matéria porq119 havia conversado com V. Ex", 
oportunidade em que me disse ser favoráveL Caso 
contrário, eu não seria o Relator e indicaria um outro 
Senador. Como Presidente da Comissão, fica difícil 
ser Relator sem conversar com as partes interessa
das. Isso ocorreu no caso de São Paulo, quando 
não tive condições de mandar a matéria para o Se
nador Eduardo Suplicy. 

Portanto, consultei V. Ex", convidei-o, e V. Ex" 
me disse que estava de acordo. Encaminhei a matê
ria à Assessoria do Senado para fazer o relatório .e 
esperei sua chegada até o último momento. O rela
tório não tinha o nome do Senador. Na hora da vota
ção, fui obrigado a pasSar a. Presidêncià ao Senador 
Elcio Alvares, que estava presente à Comissão, para 
poder relatar a matéria, porque sabia que V. Ex". es
tava de acordo. Essa foi a única coisa que o Estado 
ofereceu. Tomei a precaução· de ligar' para o Gover
nador dó seu Estado, a fim de saber a, opinião de S. 
Ex", e, antes da votação, recebi uma' ligação de S. 
Ex". Na verdade, apenas. dois Govemildores,.l)'le li
garam para agradecer: o seu Governador,. qu~ i!ne li
gou na tarde de ontem dizendo ser o que queria e 
que esperava fosse votado hoje, e o ex-Senador e 
Governador Wilsori Campos. Assim, Senador, acei
tei ser Relator perisando que o fazia com a aprova
ção de V. Ex", porque o consultei. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Quando V. Ex" 
me pediu o aparte, julguei que me traria alguma in
formação do Governador Almfr Gabrif!l. 

O Sr. Gilberto Miranda (fora do microfone)-
S. Ex" meJigou para dizer que está de acordo. 

' ' ' 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Mas pelo que V. ·Ex" 
acaba de informar, V. Ex" lhe perguntou o que o Es
tado tinha para oferecer. Parece que o relatório foi 
preparado de acordo com uma conversa que V. Ex" 
teve com o Governador. V. Ex" deu a entender isso. 

O Sr. Gilberto Miranda - Não. Vamos deixar 
bem claro, Senador: falei com o seu Governador on
tem e anteontem. Não falei com S. Ex" antes de o 
relatório estar pronto, porque V. Ex" era o Relator da 
matéria. V. Ex" concordou em ser o Relator, não foi? 
Eu lhe pergunto: eu lhe procurei? 
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O SR. ADEMIR ANDRADE - Procurou e ofe
receu a Relataria. Eu disse que não estaria aqui e 
que não poderia relatar a matéria. 

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex" acenou? Acei
tou. Foi aqui, na quinta-feira à noite, antes de viajar 
- pegaria o avião às 21 h30min. 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Mas como eu po
deria relatar se não estava aqui?! 

O Sr. Gilberto Miranda - V. Ex" acenou ser o 
Relator e me autorizou mandar a matéria para a As
sessoria para preparar o relatório. Foi o que fiz! Se
guio que V. Ex" me autorizou. Mas V. Ex" não che
gou a tempo para a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Gilberto Miranda, a palavra está assegurada ao Se
nador Ademir Andrade. 

O Sr. Gilberto Miranda- Desculpe-me, só es
tou dando um esclarecimento. Só quero dizer que 

- não converSei com o seu Governador. · 
O SR. ADEMIR ANDRADE.· Senador, é la

mentável reiúmente eu ter tido que viajar na quinta
feira passada e ter chegado ontem peta manhã. Não 
fiz o relatório e não sabia que essa era a condição 
do projeto e jamais concordaria com isso. 

Quero dizer que lamento profundamente, por
que tenho certeza - volto a afirmar - que o povo do 
meu Estado não sabe, pois a imprensa não divul
gou, que o nosso Governo está oferecendo vender a 
0etpa para, com o produto dessa venda, pagar 20% 
do total da dívida do meu Estado. 

Não creio que a Assembléia ou o povo do meu 
Estado saiba disso. De forma que não posso concor
dar com esse· tipo de coisa, porque para nós da 
Amazônia, para o meu Estado, para o seu, é inad
missível que a distribuição da energia do nosso Es
tado esteja na mão de uma empresa privada que só 
objetiva o retomo económico, só viabiliza projeto 
mediante retomo económico. 

Diante disso, Sr. Presidente, não concordo 
com a decisão do nosso Governador. Senador Gil
berto Miranda, pelo que V. Ex" deu a entender, pare
ce até que ligou. Não sei se há um protocolo ante
rior, assinado, dizendo que a Celpa será vendida. 
Não tenho conhecimento disso. O Governador do 
meu Estado não conversou conosco sobre isso e 
nem ouviu a opinião pública do Estado; duvido que o 
povo tenha conhecimento de que se pretenda ven
der a Celpa, comprometer a Celpa para pagar 20% 
da dívida estadual. 

Manifesto-me contrariamente ao acordo nes
ses termos. Quero que haja uma renegociação, mas 
de forma que não comprometa a empresa. Conside-

ro-a absolutamente importante, por isso ela não 
Poete ser privatizada. Não tenho receio c;le que digam 
que estou votando contra o interesse. do meu Esta· 
do. Vou votar contra o Projeto, porque este estabele
ce urna única condicionante, ou seja.- não há outra 
opção. Esse é o Projeto de Resolução do Estado do 
Pará. Então, nesses termos, e por ser radicalmente 
contrário à privatização das Centrais Elétricas do 
Pará, voto contrariamente ao projeto de resolução, 
que estabelece a negociação com meu Estado. Voto 
contrariamente, sem nenhum receio cie que a opi
nião pública pense que eu esteja ·prejudicando o 
nosso Estado. 

Concluo dizendo que, se o Senado da Repúbli
ca, se o Governador do Estado. ou· se o Secretário 
de Fazenda, junto com o Presidente da República e 
o seu Ministro de Fazenda ou do Planejamento,- fe
cham um determinado acordo que não possa ser 
submetido ou não possa ser modificado pelo Sena
do, então, não sei por que o Senado tem .que avali" 
zar esse tipo de acordo. · 

Manifesto minha posição como Senador do 
Pará, como pessoa responsável pelo interesse do 
meu Estado, contrário, totalmente. contrário· a -ess!l 
acordo que foi feno sobre a renegociação da divida
do meu Estado. Não porque eu seja contra a rene
gociação da dívida, mas, fundamentalmente, porque 
não admno que se pense em vender a Celpa· .para. 
pagar essa dívida. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Em vota
ção o projeto, sem prejuízo da emenda. 

Os Srs. Senadores que o· aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) ·, ·. . . · · 

Aprovado, com os votos contrários dos Saná
dores Ademir Andrade, Roberto Requião -r Lauro 
Campos. · . · · 

Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) · 
Rejettada. 
O p(Qjeto vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final. (Pausa.) ' · 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 706, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 135, de 1996. 
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A Comissão Diretora apresenia ·a redação final 
do Projeto de Resolução n• 135, de 1996, que auto
riza o Estado do Pará a contratar operação de crédiC 
to sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Rscal de Longo Prazo dos Esta
dos". 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezem
bro de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Júlio Campos - Levi Dias -
Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N° 706, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Inferno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Estado do Pará a contra
tar operação de crédibO sob o amparo do 
"Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Es
tados". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado do Pará autorizado a contra

tar operação de crédito sob o amparo do "Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados" . 
. . __ Art. 2°. As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) valor: saldo dos empréstimos e financiamen
tos junto à Caixa Económica Federal - CEF, inclusi
ve os concedidos ao amparo dos. Votos CMN 
162/95, 175/95 e 122196, atualizado na forma das 
cláusulas estipuladas no Protocolo de Acordo firma
do entre o Estado e o Governo Federal; 

b) encargos: 
- juros: 6% aa. (seis por cento ao ano); 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) prazo: quinze anos; 
d)garantias: receitas próprias do Estado, as 

tranferências constitucionais e os créditos de que 
trata a Lei Complementar n. • 87, de 13 de setembro 
de 1996. 

e) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: 20% (vinte por 

cento) do saldo devedor do refinanciamento, por 
ocasião do leilão de privatização das Centrais Elétri
cas do Pará S.A.- CELPA; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, limitadas a 15% (quinze por cento) da 
Receita Lfquida Real - RLR mensal do Estado. 

Art; 32 O Estado deverá;,- por-ocasião d<j. assi
·natura do contrato de-refinanciamento, apl"l;l'S!')ntar," 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se-
guintes documentos: I I 

a) autorização legislativa para realização do re
financiamento; 

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, 
certidão de quitação de Tributos Federais, certifica
do de regularidade de situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Rnancejro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27 de· março de 1995, as
sim como do pleno exercfcio da competência tributá
ria conferida pela Constituição Federal. 

Ar!. 4° Esta Resolução entra em )ligor na data 
dfi! sua pubficação •. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercfcio, Senador Levy Dias, . 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N°.1.266, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do ar!. 311, alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o ·Projeto PLC 
108/96 (item 16), a fim de ser apreciado antes da 
matéria constante do item n• 11 da_ Ordem do Dia 

. Sala das sessões, 19 cie deze~ro de 1996, -
Senador JONi Samey. · · 

O SR. PRESIDENTE (JoSé Sain~y)- Em vota
ção o requerimento. 

As Sr's e os Srs •. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 16: 
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PROJETO DE LEIDA CÂMARA N°108, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n" 1.258, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara nO 108, de 
1996 (n• 1.059/95, na Casa de origem), que 
·cria as carreiras dos servidores do Poder Ju
diciário, fixa os valores de sua remuneração 
e dá outras próvidências. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Nos termos do art. 140, •a•, do Regimento ln
temo, designo o nobre Senador Francisco Escórcio 
para proferir parecer, em substituição à Comissão 
de Constttuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL -MA. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, trata-se do Projeto de Lei da Câmara n• 
1 08, de 1996, que cria as carreiras do seJVidor do 
Poder Judiciário, fixa os valores de sua remunera
ção e dá outras providências. 

A justificação do projeto é subscrita pelo Minis
tro Presidente do Supremo Tnbunal Federal em de
fesa da referida proposta. 

É o seguinte o parecer na íntegra: 

I - Parecer de Plenário 

De iniciativa do Supremo Tribunal Federal, nos 
térmos da competência privada outorgada pelo art. 
96, · 11, b, da Constituição Federal, vem ao exame 
desta Casa revisora o Projeto de Lei da Câmara n• 
1 08, de 1996, com a ementa transcrita à epígrafe. 

A proposição diz respeito à criação de carreiras 
específicas para os servidores do Poder Judiciário 
da União e do Distrito Federal, que serão constituí
das de cargos de provimento efetivo estruturados 
em classes e padrões, e funções comissionadas, 
com os valores das respectivas remunerações, sem 
aumento do número ;;~tua! de cargos, quer efetivos, 
quer comissionados. 

A justificação do projeto subscrita pelo Minis
tro-Presidente do Supremo Tribunal Federal asseve
ra, em defesa da referida proposição: 

• A implantação das carreiras judiciá
rias, aliada às ações decorrentes do progra
ma permanente de treinamento e desenvol
vimento, fortalece o instituto do mérito, con
sagrado no art. 37, 11 da Constituição Fede
ral, e assegura a formação de quadros, téc
nica e gerencialmente capacitados para 
atender, a contento, às crescentes exigên
cias de apoio à missão jurisdicional. • 

Após 'treze meses de tramitação, a matéria fqi 
·aprovada pela Câmara dos Deputados na sessão de 
17 do corrente, em caráter de urgência, tendo sido 
introduzidas as seguintes alterações na versão origi
nal do projeto em decorrência de emendas acolhidas 
naquela Casa: 

1 - aUeração da nomenclatura das carreiras 
para fins de uniformização, tendo em vista os planQS 
já existentes na Câmara dos Deputados, Senado 
Federal, Tribunal de Contas da União e em algumas 
áreas funcionais do Executivo; 

2 -inclusão dos cargos de Oficial de Justiça 
Avaliador e demais cargos de provimento isolado na 
sistemática de remuneração i.nstituída no projeto (§ 
3• do art. 4•); . . .. 

3- supressão do art. 62, que previa a possibili
dade de substituição da exigência de escolaridade 
formal pela comprovação de "experiência profissio-
nal específica"; · 

4 - criação do Adicional de Padrão Judiciário 
(APJ), calculado mediante a apliéqÇão do coeficiente 
de 1.10 sobre o vencimento do cargo efetivo (art.. 
8"); . . . 

5 - estabelecimento de cronograma de paga
mento das diferenças de remuneração em parcelas 
sucessivas, ao longo dos próximos quatro anos, de 
forma que o valor integral dos novos padrões de re
muneração venha a ser pago somente a partir de ja-
neiro do ano 2.000 (art. 4°, § SO);e . 

6 - extensão, a todos os tribunais e juizos, da 
vedação, hoje vigente para alguns tribunais, de no
meação ou designação de parentes de magistrados 
até o terceiro grau para cargos em comissão e ful')
ções· comissionadas, ressalvados os seJVidores ocu
pantes de caigo de provimento efetivo das carreiras 
judiciárias (art. 10). · · : 

Cabe registrar, outrossim, · que o projeto pro
põe, no art. 20, teto remuneratório para os servido
res integrantes das novas carreiras judiciárias cor
respondente à remuneração do cargo dos magistra
dos do tribunal ou juízo em que estejam exercendo 
as suas funções, excluídas desse limite apenas ,;~s 
vanta!j6nS de ~~ureza individual. . . . · 

É o relatono. 

u.:.. Apreciação· · ' ~ ;, 

. '···-~ 
Do ponto de vista da constitucionalidade e juri

dicidade, o projeto de lei sob exame credencia-se à 
aprovação desta Casa, .eis que obseJVada a reseJVa 
de iniciativa e a competência decisória prevista no 
art. 96, 11, b, da Carta Magna Nenhum reparo a fa
zer quanto à técnica legislativa 

No tocante ao ~rito, releva consignar que as 
carreiras ora criadas foram delineadaS segundo os 
paradigmas da Câmara dos Deputados, do Sena® 
Federal e do Tribunal de Contas da União, traduzjnt 
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----<iõ; poliãnto, uma diretriz de uniiõrmizaçÍóo e -trans-- - ·
parência das políticas de carreira e remuneração no 
âmbito do Serviço Público da União. · 

Digna de louvor, por todos os' títulos, a fórmula 
- resultante de ampla negociação - que prevê a im
plantação gradual da sistemática de remuneração 
ao longo dos próximos quatro anos, permitindo as
sim a compatibilização do custo do projeto com o 
planejamento de receitas e dispêndios da União. 

III-Voto do Relator 
Em face do exposto, somos pela aprovação do 

Projeto de Lei da Câmara n• 108/96, com as modifi
cações introduzidas na Casa de origem, por consi
derá-lo justo, relevante e conforme à ordem jurídico
constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável ao projeto - sobre a mesa, emendas 
que serão lidas pelo Sr. 1° Secretário em exercício, 
Senador Ley Dias. 

São lidas as seguintes: 
EMENDA N2 1-PLEN 

Suprima-..e o art. 17. 
Justificação 

Diz o art. 17: 

"Art. 17. Serão aplicados aos servido
res do Poder Judiciário da União e do Distri
to Federal e Territórios as revisões de venci
mento e demais parcelas remuneratórias 
dos servidores públicos federais, observado 
o que a respeito resolver o Supremo Tribu
nal Federal. • 

O artigo é inconstitucional, à luz do que estabe
lece o art. 96, 11, que prevê como competência dos 
Tribunais Superiores e do STF propor ao Poder Le
gislativo os Prcjetos de Lei destinados a tratar da fi
xação de vencimentos de seus membros e servido
res. É matéria de Reserva Legal, e não se pode con
ceder Delegação Legislativa a qualquer Poder para 
"aplicar" aos seus servidores •parcelas remunerató
rias" concedidas por lei a qualquer carreira ou cargo 
do serviço público. Se algum órgão do Judiciário es
tende aos seus servidores vantagens de outros ser
vidores sem a necessária previsão legal, há que se 
atacar a ilegalidade, e não ampliá-la por meio de 
uma Delegação inconstitucional e anti-isonômica. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA N2 2-PLEN 

Suprima-se o art. 20 

Justificação 

• Art. 20 O servidor dos Quadres de Pes
soal a que se refere o art. 12 não poderá per-

.. ~--
ceber mais que a remunéração dos magistra
dos do Tnbunal ou Juízo em que esteja exer
cendo suas funções, excluídas desse fimite 
apenas as vantagens de na~reza individual." 

r 
O referido dispositivo afronta o bom senso, 

dada a sua gritante inconstitucionalidade, o que é ain
da mais surpreendente à medida que a proposta vem 
do STF. No entanto, a preposta não se orienta por cri
tério jurídico ou técnico, mas· por decisão das instãn
cias administrativas que pretende submeter os servido
res do Judiciário a tetos variados, conforme o juízo 
onde atuem. Isto significa que .um servidor da Justiça 
Federal de 1• Instância estaria sujeito a um talo de 
R$5.800,00 enquanto um servidor do STJ a um teta de 
R$7 200,00 e um do STJ a um teto de R$8.000,00! 

No entanto, diz o art. 37, XII da CF: •a lei fiXará 
o limite máximo e a relação de valores entre a maior 
e a menor remuneração dos Servidores públicos, ob
servados, como limites máximos e no âmbito dos res
pectivos Poderes, os valores recebidos como renwne
ração, em espécie, a qualquer titulo, por membros do 
Congrésso Nacional, Ministres de Estado e MinisbÓs 
do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes 
nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios. e, 
nos Municípios, os valores percebidos como remune
ração, em espécie, pelo Prefeito". O texto constante do 
projeto cria tetos distintos para cada grupo de :"frvido
res, dependendo do Juiz a que esteja subordiriado o 
servidor. Além disso, já vigora a Lei rf' 8.852, de 1994, 
que regulamentou o art. 37, XI, e que é incompatível 
com o que prescreve o artigo proposto. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Relator, para proferir parecer sobre as 
emendas. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, o parecer é 
contrário. · 
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare-
cer é contrário às emendas. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
As S~ e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação em globo, das emendas com pare

cer contrário. 
As S~ e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitadas. 
A matéria vai à sanção presidencial. 

É· o seguinte o Projeto aprovado. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 108, DE 1996 

(W 1.059/95, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Supremo Tribunal Feder~l.} 

Cri.a. as carreiras 
Poder Judiciário~ 
sua remuneração 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

dos servidores · do 
fixa os valores de 

e dâ. outras 

Art. 1". Picam criadas as carreiras de Auxilia~ 

Judiciário, Técnico Judiciázi~ e Analista Judiciário, nos 

Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União e do Dist~ito 

Federal e Territórios, na forma estabelecida nesta Lei. 

Art. 2°. As carreiras de Auxiliar Judiciário, 

Técnico Judiciário e Analista Judiciário são constituida.s dos 

cargos de provimento efetivo, de denominação, 

estruturados em Classes e Pa.drõ.es, nas diversas áreas de 

atividade, confor.ma o Anexo I. 

Parágrafo único. As atribuições dos cargos, 

observadas as áreas de atividade. serão descri.taa: em. 

regulamento. 

Art. 3 •. Os valores de vencimento dos cargos das 

carreiras judiciárias são os coustantes ~-Anezo I~. 

Art. 4 o. A implantação elas carreiras juclici.ãria.~ 

fa:r-se-.i, na do § •• deste artigo~ mediante 

transformação dos cargos efetivos dos Quadros d~ Pessoa1 

referidos no art. 1.·~ enquadrando-ao os servidores de acordo 

com as respectivas atribuições e requiaitoD de for.maçSo 

profissional~ observando-se a correlação entre a situação 

existente e a nova situação, co:c.fo:r:me estabeleeiclo na Tabela. 

de Enquadramento~ constante do Anexo III. 
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§ 1°. Ciente do seu en~dr~nto, o servidor terâ o 

prazo de qui~ze dias para a interposição de recurso. 

§ A diferença da remuneração doo cargos· 

resultantes da transfo:rmaç:ão sobre a dos transfonnados será. 

implemertta.da gradualmente em parcelas sucessivas, não 

cumulativas, na razão seguinte: 

I trinea por centO a partir de 1° de janeiro de 

1997; 

II - sessenta por cent.o a partir- de 1° de janeiro de 

1998; 

III- oitenta por-Cento a partir de 1° de janeiro de 

1999; 

IV integralmente a partir de P de janeíro de 

2000. 

§ 3°. O disposto neste artigo aplica-se taJDbêm aos 

cargos de Oficial de Justiça Avaliador e demais cargos de 

provi:nento i.solado, ob&:ervados no enquadramento os requisitos 

de escolaridade e demais critêrios estabelecidos nesta Lei. 

Art:. O ingresso nas carreiras -judiciárias, 

conforme a área de aeividade ou a especialidade, dar-se-ã por 

concurso púb:ico, de provas ou de provas e titules, no 

primeiro padrão da classe 11A" do respectivo cargo. 

Art.. - 6 o. requisitos de escolaridade para 

:l.::lgresso nas carreiras judiciár:ias, atendidas, quando for o 

caso-, formação especializada e experiência profissJ.o!lal, a 

serem definidas em regulamento e e.specificadas nos editais de 

concurso: 

I - para a Carreira de Auxiliar Judiciário, curso de 

primeiro grau; 

II para a Carreira de Técnico Judiciário, curso de 

segundo grau ou curso técnico equivalente; 

III - para a Carreira de Analista Judiciário. curso 

de terce~ro grau, inclusive licenciatura plena, correlacionado 

com as áreas previstas no Anexo r. 

Art. 7~. A promoção nas carreiras dar-se-ã sempre de 

um padrão para o seguinte, com interstício m.inimo de 1.llii. ano, 

em épocas e sob critérios fixados em regulamento, em função do 

resultado de avaliação formal do des,empêl:lho do se:rvidor. 

Parágrafo único. É ved<il.da a promoção durante o 

estágio probatório, findo o qu:al o servidor poderá ser 

promovido para o terceiro padrão da classe "A" de sua 

carreira. 

Dezembro 1996 
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Art. , 8". Os integrantes da• carre.irao judi.eiári.all 

perceberão Adicional de Padrão Judici.irio APJ, cal.cul.ado 

mediante a aplicação do coeficiente de 1.10 sobre o roapectivo 

vencimento. 

Art. 9" • Integram, ainda., oa Quadros de Poaaoal 

referidos no art. 1. as (PC), 

escalonadas de FC-1 a FC-~0, que compreendem as ativid&des de 

Di.reç.io, Chefia .. Assessora:nento e Aaaistência, a •orem 

exercidas, preferencialmente, por servidor integrante das 

carzeiras judiciárias, conforme De dispuser em regulamento. 

Parágrafo único. Aa PC-06 a FC-10 serão ecnaiderad&a 

cOmo cargo em comissão, quando seus ocupantes nio tiverem 

vinculo efetivo com a ~•tração Pública. 

Art. ·ro. No âmbito da. jurisdição de cada Tribunal ou 

Juizo é vedada. a nomeação ou designaçi:o, para os Cargo• ·em 

c~ssão e para as Funções Camiaaionaàas de que trata o art. 

9 " , de cônjuge, COltlpanb.ei.ro ou pa:rente até o terceiro grau, 

1nclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculado•, aalvo 

a de servidor ocupante de cargo de provimcmto efet.ivo ela• 

Carreiras Judiciárias, caso em que a vedação é restrita i. 

nomeação ou designação para oervir junto ao Magistrado 

dete~nante da incompatibilidade. 

Art. 11. Os cargos do GrupoMDireção e ~aeosoramento 

Superiores DAS, as Gratificações de Representação de 

Gabinete e as Funções Comissionadas, ina ti tu! dos pela Lei :a. • 

8.868, de 14 de abril de 1994, integrantes dos Quadros de 

Pessoal. referidos no art. 1 o, ficam transformados em Fu:o.ções 

Com:issi'onadas ~ FC, observad.au as correlaçaea eatabeleeida.s no 

Anexo rv, resguardadas as situações individuais consti.tuidas 

até a data da publicação desta Lei e assegurada aos ocupantes 

a contagem. do tempo de serviço no cargo ou __ função, para efeito 

da incorporação de que ~rata o art. 15. 

Art. 12. Ficam extintas, paras os integrantes elas 

carreiras judiciárias, a gra.ti.f:i.caç.io de que trata o 

Decreto-le:i. no 2.~73, de 19 de novembro de 1984~ para os 

serv:i.dores não abrangidos pelo disposto no § 2° do art. 2• da 

Lei n• 7.923, de 12 de dezembro de 1989, a vantagem pessoal a 

que se refere o art. 13 da Lei no 8 .216, de 1.3 de agosto de 

1991, bem COlnO as gratificações· criadas pelo Decreto-lei no 
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1.445, d.e 13 de fevereiro de 1976, a.lt.erã.clo·-peJ.o <i@ n•- l..s:io, 
de ll de dezembro de 1980, e n• 2.365, de 27 de oueubro de 

15187. 

Art. 13. A Gratific:açio Extra.ordin.iria. inatituida 

pelas Leis :0. 0 8 7.753, de 14 de abril de 1989, e n• 7.757, n• 

7.758, n• 7.759 e :o.• 7.760, todas de 24 de abril de 1989, para 

os servidores do Poder Judici.ã.ri.o' da. Uui.i.o e do Distrito 

Federal e Territórios, pa.asa a denomin•r.se Gratificação de 

Atividade Judiciária. - GAJ, calcul&Ddo-se o s8U v&1Õr ~ante 

aplicação dos fatores de ajuste fixados no Anexo v. 

Art. 14. A remuneração elas Funções Comissionadas, 

inclusive para os ocupantes sem vinculo efetivo com a. 

Administração Pública, compõe-se das segu~tes parcelas: 

r - valor-base constante do Anexo VI; 

II - APJ-, tendo como :baS"e_ -de incidêl:lci• o illtimo 

padrão dos cargos de Auxiliar JUdiciârio, Técnico Judiciário e 

Analista Judiciário, confo=me estabelecido no Anexo ~I; 

III --GAJ, calcUlada na confor.midade do Anexo V. 

§ 1'. Aplica-se à remuneração da o Funções 

Comissionadas o dísposto no S 2° do art. 4°. 

§ 2~. Ao servidor integrante de carreira judiciária 

e ao requisitado, investidos em Função Comissionada, ó 

facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo mais 

setenta por cento do ·valor-base da FC, fixado no Anexo VZ~ 

Art. 15~ Aos servidores das. carreiras judiciárias, 

ocupantes de Punção Comissionada, aplica-se a legislação geral 

de incorporação de parcel.a mensal da remuneração de cargo em 

comissão ou função de confiança. 

1.,. A .incorporação a que tenham direito os 

integrantes das carreiras judiciárias, pelo exerc!cio d8 cargo 

em comissão ou função de c;onfiança ""Yn outro 6rgão ou entidade 

da Administração Pública. Federal direta., autárquica ou 

fundac.ional, terá por referência a Função Com.iasiona.à.a de 

valor igual oi.l imediatamente superior ao do cargo ou funçiio 

exerc.id&. 

5 2.,, Enquanto estiver no exerc:Lcio de Função 

Comissionada, o se '::Vido:r não perceberá. a parcela incorporada,. 

salvo se tiver optado pela remunerayão do seu cargo efetivo~ 

Art. 16. As vantagens de que trata esta Lei integram 

os proventos de aposentadoria e as pensões. 

Dezembro 1996 
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Art. ~ 7 • Serão ap~i..c:a~s aos serV"idoz;-es do Poder 

Judiciário da União e do Distrito Federal e Territôrios as 

revisões de vencimento e demais parcelas remuneratórias dos 

servidores públicos federais, observado o que a respeito 

resolver o supremo Tr~unal Federal. 

Art. 18. bs Órgãos do Poder Judiciário da União e do 

Distrito Federal e Territórios fixarão em ato próprio a 

lotação dos cargos efetivos e funções co~ssionaàas nas 

unidades componentes de sua estrutura. 

Art. 19. caberá ao supremo Tribunal Federal. aos 

Tribunais superiores, ao Conselho da Justiça Federal e ao 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no 

âmbito de suas competências: 

I instituir Programa. Permanente de Treinamento e 

Desenvolvimento, 

profissional nas 

destinado à elevação da capaeitação 

tarefas executadas e à preparação dos 

servidores para desempenharem funções de maior complexidade e 

responsabi~idade, ai -incluidas as de direção, 

assessoramento e assistência; 

II - baixar os atos regulamentares previstos nesta 

Lei., bem como as instruções necessárias à. sua aplicação, 

bUBcando a uniformidade ~e critérios e proceà~tos. 

Art. 20. O servidor dos Quadros de Pessoal a que se 

refere o art. 1• não poderá perceber mais que a remuneração do 

cargo dos magist:rados do Tribunal ou Juizo em que esteja 

exercendo suas funções, exclu~das desse i~te apenas as 

vantagens de natureza individual. 

Art. .2l.. Os concursos p11blicos realizados ou em 

andamento, na data da publicação desta Lei, para os Quadros de 

Pessoal a que se refere o art. lo, são válidos para ingresso 

nas carreiras judiciárias, nas áreas de atividade que guardem 

correlação com as atribuições e o grau de escolaridade 

inerentes aos cargos para os quais se deu a s2leção. 

Art. 22. Os servidores que não desejarem ser 

incluídos nas carreiras instituidas por esta Lei deverão, no 

prazo de trinta dias contados de sua publ.icação, 'J;!I.allifestar 

opção pela periM.nência nos seus atuais cargos, que comporão 

Quadro em ext~ção e, ao vagarem, serão 'transfor.mados nos seus 

corre-~ondentes das carreiras judiciárias. 

Art. 23. As despesas resultantes da execução desta. 

Lei co::-rem à conta das dotações consignadas ao Poder 
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Judiciário no O~çamsnto da ~ão, Obaervados o 5 2• do art. 4• 

e o S 1• do art. 14 desta Lei. 

Art. 24. Esta. Lei entra em vigor na clata de aua 

publicação. 

Art. 25. Revogam·ae as disposições em contrário. 

Anexo I 

, de da de l.9 
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Anexo IZ 

, de ele d.o 19 

TABELA DB VBNClMEN"rOS DAS CAAREJ:RAS JtJDl:C:tÁRI'AS {*) 

ANAL:tS'l'A JtmiCl:iluo ..,.v;l 

cuss• pz.mtlo 

" JS Gl.fi, 91 ,. 586,12 

" 556,82 
J2 521,97 

I, J1 502,53 

s ,, • 477,40 
Tic:nco .:J"W,Ic:r.út:ro 2S 453,!53 

28 ·130,85 
27 f09,31 

cusss PAI>Rlo ~ 26 388,84 

c 25 3U,40 A .• 2S 36"9,40 
2< 350,'3 2< 3SO,U 
23 333.39 23 333,39 
22. 316,72 22 316,72 
21 300,88 21 300,88' I • 20 :zu.u 

AUXZLIAlt Jtn):tC:ÚUO 19 27.1,54 
18 257 ·'' 
17 245,07 ' 

CLA!ISZ PAI>Rlo vu=mrro 16 232,82 

c 15 2:U.,l.8 • IS 221,18 
1< 210,12 1< 210,12 
1J l..U,Gl. 1l 199,61 
12 l.U,63 12 189,63 . 
11 l.IO,l.S 11 180,1.5 

• 10 171,1fo 

' 162,58 
. • 154,45 

7 

I 
146,73 

• 139,40 
c 

• ' 1.32,43 

• l.2S,t0 

' :u,,sl. 

' .U3,54 
1 .107," 

• "" de de 19 
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•ux:Ll.iar "" • .. ••ria' de 1' SIT&U) .... U~cUldo "' i'Z'&Il) .... Qu.&<Sroa da aupar:l.or .... - •• P!la.oal .... ... .... -. •• Paaaoal .... 6:rvlo• • - •• h•aoal doa 6~&oa a que •• rafeJ:"a o a:rt • .. o. a q~~a •• rafar• o &rt.. ,., oa to""' 
:-af•r. o art.. 1". oa to- •• La.t :a.• l. •• .. to- .. La i .. '·""o· •• " .... .. , .. •• 4,0, •• 17 .. ••t-.hro •• •• 4,0, •• ,, •• aat.-.bro de l.S,2, ·-- ••t-.bro •• 1,,2. aubseti4o• ao ........ 1,,2, •glmetidoa ao ltOJgiJr:o Jur!E!ico 'Ól::li· 
t'icloa ao lta;o~ Jur!<li<:o '6:a.ieo. i:tr;atitu!- Jur!dieo '6zr.ic:o, i~t.J.tuiclo pala La i u• eo, i~tit'll!do pala ""'' .. a.1.u. •• 11 
4o pala .. , .. a.J.I.2, •• 11 •• daa-.bro • .112, de l.l. 4a 4aae:ml:lro da l.''o. da daléi.bro da U,O • 
da lUQ. 
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Anexo IV 

(~t. 10 da Lei no , de de de 19 

CORRELAÇÃO COM PC 

CARGOS/FONÇOES FC 
DA SITUAÇÃO ANTERIOR 

DAS-101.6 FC-10 
DAS-101/102 .5 FC-09 
DAS-101/102.4 FC-08 

DAS-101/102.3 FC-07 
DAS-101/1~2.2 E 101/102.1 PC-06 

,GRG V PC-OS 
GRG IV FC-04 

GRG III FC-03 
GRG II FC-02 
GRG I FC-01 

Anexo v 

(Art. 12 da Lei no , de de de 19 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JCDICIÁRU ,.. GAJ 

FATORES DE AJUSTE 

CARGO/FUNÇAO ·P'ATOR INCIDllNCrA 

PC-10 3.78 
FC-09 3.14 Último padrão do 
FC-08 2.58 cargo de Analista 
PC-07 2.10 Judiciário 
PC-06 1.90 

FC-05 1.81 Ül timo padrão do 
FC-04 1.66 cargo de Técnico 

Judiciário 

FC-QJ_ 1.66 Último padrão do 
FC-02 1.66 cargo de Auxiliar 
FC-01 l.ti6 Judic.iário 
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AAaliata Judiciário Padr.ti.o em que 
T8cnico Judiciário 2.00 estiver posicionado 
Auxi1iar Judiciário o servidor 

ANEXO VI 

(Art. 13, inciso I, da Lei n° , de de 

FUNÇÕES COMJ:SSIONADAS - FC 

VALORES-BASE (*) 

da 19 

FC VALOR-BASE PERCE:N'rUAL SOBRE 

(R$) VALOR DA FC-10 

PC-10 3.645,00 100% 

FC-09 3.280,00 90% 

FC-08 2.916,00 80% 

FC-07 2.551,00 70% 

PC-06 2.187,00 60% 

FC-05 1.859,00 51% 

FC-04 1.530,00 42% 

PC-03 1.202,00 33% 

FC-02 947,00 26% 

FC-01 729,00 20% 

* VALORES RELATIVOS A AGOSTO DE 1995 

ANEXO VJ:I 

(Art. 13, ~ciso II, da Lei n° , de de de 19 

INCIDÊNCIA DO APJ PARA OCUPAN".E'E DE FC 

CARGO/FONÇÃO I~CIDÊNCIA 

FC-10 Último Padrão do Cargo de 

FC-09 Analista Judiciário 

FC-08 

FC-07 

FC-06 

FC-OS Último Padrão do Cargo de 
Técnico Judiciário 

FC-04 

FC-03 Úlimo Padrão do Cargo de 
Auxiliar Judiciârio 

FC-02 

FC-01 

o 
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.. --ó SFt ,PR~S!DENTE (José Sarrieyf- Item 11: . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 136, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 1253, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 136, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n• 684, de 
1996), que autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a contratar operação de crédito 
sob o amparo do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo 
Prazo dos Estados. 

Em discussão. (Pausa.) 
__ Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER N•707, OE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n•136, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.• 136, de 1996, que auto
riza o Estado de Pernambuco a contratar operação 
de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste FisCal de Longo Prazo 
dos Estados•. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezem
bro de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Júlio Campos - Levy Dias -
Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N2 707, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, residente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO Nº , DE 1996 

Autoriza o Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito sob o am-

paro do "Programa de Apoio à·Reestrutu- · 
·ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Praio 
dos Estados". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Pernambuco autorizado a 

contratar operação de crédito sob o amparo do "Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
de longo Prazo dos Estados•. 

Art. 2• As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) valor. saldo das dívidas decorrentes dos em
préstimos junto à Caixa Económica Federal - CEF, 
concedidos ao a!Jlparo dos Votos CMN 162/95, 
175/95 e suas alterações, bem como o saldo do em
préstimo junto ao Brazilian American Mercant Bank 
- BAMB. atualizado na forma das cláusulas estipula
das no Protocolo de Acordo firmado entre o Estado 
e o Governo Federal; 

b) encargos: 
-juros: 6"k a.a. (seis por cento ao ano); 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) prazo: quinze anos; 
d) garantias: receitas próprias do Estado, as 

transferências constitucionais e os créditos de que 
trata a Lei Complementar n.• 87, de 13 de setembro 
de 1996. 

e) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: transferência ao 

Governo Federal, de forma irrevogável e irretratável, 
de ações da Companhia Telefónica de Pernambuco 
S.A. - Telpe, da Companhia Pemambucana de Bor
racha Sintética S.A. - Coperbo, ambas pelo valor de 
mercado, e títulos da Dívida Agrária, pelo seu valor 
presente, além de um complemento em moeda, tota
lizando o equivalente a 20% (vinte por cento) do va
lor refinanciado; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
belaprice. 

Art. 3• O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do. contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização legislativa para realização do re
financiamento; 

b) certidão negativa de débito junto ao lN~;! 
certidão de quitação de Tributos Federais, certHica- · 
do de regularidade de situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro Na
cional e aos credores externos; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na lei 
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complementar n.• 82, de 2:1 de março de 1995, as
sim como do pleno exercício da competência tributá
ria conferida pela Constttuição Federal. 

Art. 4°. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O Sr. José Samey, Presidente deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Júlio Campos, 22 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de urgên
cia, pessa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 12: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 137, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 1.254, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 137, de 1996 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos corno con
clusão de seu Parecer n" 685, de 1996), que 
autoriza o Governo do Estado do Piauí a con
tratar operação de crédito sob o ampere do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao ajus
te FISCal de Longo Prazo dos Estados. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão • 

. Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · 
Em votação. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. 

Ex" a palavra. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para en

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em se tratando 
do Projeto de Resolução n• 137, que versa sobre a 
rola_gem da dívida do meu Estado, o Piauí, não po
deria deixar de manifestar-me, até pera orientação 
da Bancada do Partido da Frente Uberal, quanto à 
presente votação. 

Quero esclarecer que assim que o atual Gover-
. nador do Piauí iniciou o seu mandato, iniciou tam
bém o mandato o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, Fernando Henrique Cardoso, a quem, 
mais de uma vez, tive a oportunidade de pedir, não 
obstante ser adversário do Governador, apoio às rei
vincfJCações superiores do Estado do Piauí, em relação 
às quais eu me manifestava inteiramente favorável. 

Também manifestei-me dessa forma ao então 
Ministro do Planejamento e do Orçamento, nosso 
colega, Senador José Serra, e ao Ministro da Fazen
da, Pedro Malan. 

Assim tenho me manifestado, em todas as oca
siões que seja necessário, em favor dos pleitos do 

· Piauí, não obstante não ter relações políticas e nem 
pessoais com o Governador do Estado. 

Esse projeto foi relatado na Comissão de As
suntos Econômicos pelo também peefelista e ex-Go
vernador do Estado Senador Freitas Neto, que con
cluiu pela vantagem da aprovação da matéria, em 
função de permitir o alongamento da dívida, a redu
ção dos seus encargos, com juros de 6% ao ani>, 
com amortizações mais razoáveis para o Estado do 
Piauí enfrentar, louvando-se na recomendação da 
contratação da operação pelo Banco Central do Bra
sil. Deve-se dizer que o Senador é, igualmente, ad
versário do Governador do Estado. 

Finalmente, quero fazer referência a um artigo 
de minha autoria, publicado. no' mês de setembro do 
corrente ano, no jornal Correio Braziliense, na Ca
pital da República, sob o título "longa da guerra fis
cal, mais perto da paz social", no qual saliento a ne
cessidade da renegociação da dívida dos Estados, 
obviamente, inclusive, do meu, fazendo questão im
periosa e absoluta de dizer que, felizmente, esse ar
tigo teve uma boa reverberação na imprensa,~cio
nal e, claro, também na imprensa do meu Esttdb. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, por ser favorá
vel à renegociação da dívida do Estado do Piauí, re
comendo aos 23 Senadores do Partido da Frente U
beral - iQclusive, hoje, a maior Bancada no Senado 
da República - a aprovação da renegociação da dí
vida do Estado do Piauí. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O PFL 
recomenda a sua bancada que vote "sim'. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O projeto vai à Comissão Diretora.pera a reda
ção final. (Pausa.) 
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Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 708, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 137, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.• 137, de 1996, que autori
za o Estado do Piauí a contratar operação de crédito 
sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestrutura
ção e ao Ajuste FISCal de Longo Prazo dos Estados". 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezem
bro de 1996. - José Samey, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator- Júlio Campos - Levy Dias -
Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N.• 708, DE 1996. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, · , Presidente, nos termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N.• , DE 1996 

Autoriza o Estado do Piauí a contra
tar operação de crédito sob o amparo do 
"Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste FisCal de Longo Prazo dos Es
tados•. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Estado do Piauí autorizado a contra

tar operação de crédito sob o amparo do "Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados". 

Art. 2• As condições financeiras básicas da 
operação de crécmo são as seguintes: 

a) valor: saldo da dívida do Estado junto ao Te
scuro Nacional, relativa ao saneamento financeiro 
do Banco Estadual (Voto CMN 212192), junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, ao Banco Central do Brasil, à Cai
xa Econômica Federal - CEF, confonne confissão 
de dívida de 5 de maio de 1995, e relativas ao Pro
grama de Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados (Votos CMN 162195, 175/95 e 122/96), 
atualizados na fonna das cláusulas estipuladas no 
Protocolo de Acordo finnado entre o Estado e o Go
verno Federal; 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); 

- atualização do saldo devedor: mensalmente 
. pelo IGP-DI; 

c) prazo: quinze anos; 
d) garanüas: receitas próprias do Estado, as 

transferências constitucionais e os ciéditos de que 
trata a Lei Complementar n.• 87, de 13 de setembro 
de 1996. 

e) condições de pagamento: 
- amortização antecipada: equivalente a 200/o 

(vinte por cento) do valor do refinanciamento, com 
os recursos obtidos com a privatização da Compa
nhia Energética do Piauí- CEPISA; 

- amottização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, limitadas a 13o/o (treze por cento) daRe
ceita Líquida Real - RLR mensal do Estado. · 

Art. 32 O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: . . . 1 

a) autorização legislativa para realização do re-
financiamento; .. . . 

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, 
certidão de quitação de Tributos Federais, certifica
do de regularidade de situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro ~
cional e aos credores externos; 

· c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n.• 82, d~ 27de março de. 1995, as
sim como o pleno exercício da competência tributá
ria conferida pela Constituição Federal. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- fl.prova
do o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em.Yotação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa)· 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a 

mesa, requerimento .Que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 1.267, DE 1996 

Senhor Presidente, 
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· Nos termos do art. 311, alínea a, do Regirriénto 
Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei 
do Senado n• 177/96, a fim de ser apreciado antes 
da maté~a constante do item n• 13 da Ordem do 
Dia. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Francelino Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em vo-
tação o requerimento. . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos)- Tem V. 

Ex" a palavra. 
O SR. PEDRO SIMON {PMDB-RS. Pela or

dem.) - Sr. Presidente, é a segunda vez que pas
sam o Rio Grande para trás. 

O SR. PRESIDENTE {Jú[Jo Campos) - O Rio 
Grande tem preferência absoluta Todo o Brasil 
apóia o Estado do Rio Grande do Sul. 

Solicno aos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes que venhall) ao plenário, pois va
mos iniciar votação nominal de projeto de lei .com
plementar, que requer maioria absoluta. 

Item 17: 

- -PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°177, DE 1996- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 1.259, de 1996) 

(Tramnando em conjunto com o Projeto de Lei do 
Senado n• 178, de 1996 - Complemimtary 

Projeto de Lei do Senado n• 177, de 
1996 - Complementar, de autoria do Sena
dor Francelina Pereira, que dispõe sobre a 
multa de mora decorrente do pagamento de 
tributos federais e contribuições após o ven
cimento e dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Assuntos Económicos e de Consti
tuição, Justiça e Cidadania) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER N.• 709, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 

- -- -·---
·senado n.•177, de 1996- Complementar, . 
que dispõe ·sobre a multa de mora decor
rente do pagamento de tributos federais 
e éontribulções após o vencimento e dá 
outras providências, em ~mltação .. con
junta com o Projeto de Lei do Senado n.• 
178, de 1996 - Complementar, que esta
belece llmit8 para a multa de mora decor
rente do lnadlmplemento de Obrigação 
tributária O dá OUinJs provJcfêiÍCiaS. 

Relator: Senador Bernardo Csbi-al fit 
1- Relatório 

De autoria do ilustre senador Francelina Perei
ra, vêem a exame desta. ÇoÍ!Ji.s.São os dói~ projetas 
descritos na epígrafe, em tramnação conjunta. Ver
sando matéria semelhanie, _as proposições têm o 

· objetivo de limitar em 2% (dois por cànto) o _valor 
das multas de mora incorrentes pela· falta de paga
merito, no prazo, de tributoS-e contribuições, sem 
prejuízo dos juros de mora e das .. demws penalida-
des estabelecidas na legislação em vigor. · · · 

A distinção e11tre os dois projetas está em que 
o de n.• 177 tem seu alcance fiffiMdo aos tributos e 
contribuições federais, enquanto que o de n.• 178, 
por introduzir a norma no próprio Código Tritlutário 
Nacional - CTN (Lei n.• 5.172; de 25 de outubro de 
1996). . . 

11-· Constituclo~lidade 

O projeto em comento atende aos requisitos 
constnucionais de competência e iniciativa 

·Com efeito, a teor do art. 24, inciso I, da Cons
tituição Federal, a matéria se insere no campo da 
competência concorrente e[ltre União, Estados e 
Distrito Federal. Ressalte-se, a propósito que, nos 
termos dos §§ 12 e 2° do mesmo artigo, a competên
cia da União se limM ao estabelecimento de normas 
gerais, não excluída a competência suplementar dos 
Estad6lr. . I 

Quanto à iniciativa, a matéria não enfrenta 
qualquerdas restrições elencadas no § 12 do art. 61, 
estando aberta a qualquer membro da Cãmara dos 
Deputados ou do Senado Federal. 

Estão atendidos, por igual, os requisitos de le
galidade, juridicidade e técnica legislativa 

III- Mérito 

_ O Congresso Nacional legislou, recentemente, 
sobre a penalidade moratória; isto é, sobre a multa 
incidente por motivo de inadimplemento, no prazo 
certo, das obrigações. Por força da Lei n. • 9.298, de 
1• de agosto de 1996, o art. 52 do Código Proteção 
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ào Consumidor (Lei n.• 8.878, de 1.990) passou a li
mitar em dois por cento do valor da prestação ina
dimplida. 

Assim o fazendo, o Poder Legislativo atendeu 
a verdadeiro clamor nacional que se levantou a par
tir da constatação de que, com a relativa estabiliza
ção da moeda, alcanÇada após tantas décadas de 
verdadeira paranóia inflacionária, revelou-se em 
destaque o caráter verdadeiramente confiscatório 
das penalidades moratórias. 

As taxas penais que antes poderiam justificar
se (ou passar desapercebidas) ante as altas taxas 
de desvalorização da moeda em espaços de tempo 
tão curtos quanto um m~s. uma semana ou mesmo 
um dia, subitamente SE! mostraram injustificáveis e 
desproporcionais à parda de valor do crédito e, por
tanto, ao prejuízo .do cirédqr. 

O que antes seria um risco normal que se im
punha ao devedor, initiir)do-o de entrar em inadim
plência, passou a ser imposição leonina, esmagando 
o devedor com o risi:o ·.de prejulzo awltado ao me
nor descuido ou atraso fortuito. 

Sem embargo, mesmo antes de aperfeiçoar-se 
a nova lei, percebeu-se o defeito de que seu alcance 
era limitado, visto que,~ disposta em forma de pará
grafo a um artigo espeqifico do Código, que trata do 
crádito ao consumidor;· deixava de lado todo um uni
verso contratual, tais Cómo prestações relativas às 
.tamas públicas, ao Sistema Financeiro da Habita
ção, às prestações de-condomínio, aos planos de 
saúde etc. Para não ;;t\~r a tributa,ção e, imediata
mente, proporcionar algum tipo de satisfação à co
munidade, convencionou-se aprovar a matéria, sem 
prejuízo de iniciativa cC>friplementares para seu aper
feiçoamento. Por isso •. vários projetos tramitam so
bre o assunto. 

Urna distinção qué ·logo se tomou patente, nes
se desiderato de universalizar a norma, foi a de que 
não é lógico nem coerente ao Poder Público estabe
lecê-la para obediência cogente no campo do direito 
privado, colocando-se B,ó largo aquilO que diz respei
to às relações entre o cidadão e o Estado. Ou l:!em a 
lei é boa e justa para· todas as relações jurídicas, 
seja no âmbito cidadão/cidadão, seja' no âmbito ci
dadão/estado, ou bem ela está errada e não deve 
subsistir. ·. 

Por isso, o projeto em apreciação é meritório e 
deve ser aprovado. 

. Entre· as duas formas propostaS nos projetos 
apensados, a opção deve ser por aquela que maior 
amplitude dá ao princípio. como expli~itado no .Rela
tório, o Projeto de Lei n.• 1n circunscreve-se ao 

âmbito federal, enquanto que o de n.• 178 introduz a 
·norma no Código Tributário Nacional, tornando-a ob
servável, automaticamente, por todas as unídadas 
federadas. 

IV-Voto 

Ante o exposto, voto pela BJÍrovação do P,.,jeto 
de Lei do Senado n·:• 1n-Complementar, na forma 
do substitutivo a seguir, e pela prejudicialidade do 
Projete de Lei do Senado n. • 178, de 1996, 

EMENDA N° 1-PLEN (SUBSTITUTIVO) 

AO P.ROJETO DE LEI DO .SENADO N<i1n, 
DE 1996-CÇ>~P~MEJ'fTAA , 

Estabelece limite para multa !fiJ! 
mora decorrente do· inadimplemento cie'·1 

obrigação tributária e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1° O arl 161 da Lei n.• 5.172, de 25 !le ou

tubro de 1986 (~igo Tributário Nacional), Passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 2", renumerando-se 
o atual § 2• corno § 3°: 

"Arl161 ......................................... : ... .. 
' : . .-.-........................... _ ................................. . 

§ 2" A multa de mora não poderá ser 
superior a dois por cento do valor do créõrto. • 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · · · ' ' 

Arl 3° .Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1998.

lris Rezende, Presidente - Beinardo Cabral, .Rela
tor - Ney ·suassuna - Fernando Bezerra :.. Pedro 
Simon - Francelino Pereira - Romeu Tuma - Lú
cio Alc:ântara - Jefferson Péres - José Eduardo 
outra- Edison Lobão- Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O pare
cer é favorável. ao Projeto de Lei do Senado rf' 1n, 
de 1996-complementar, nos termos do substitutivo, 
que oferece, e pela prejudicialidade do Projeto de: 
Lei do Senado n• 178, de. 1998, que tramita em con
junto. 

Nos termos do art. 140, •a•, do .Regimento ln-1 

terno, designo o nobre .Relator Bernardo Cabral, bri
lhante .Relator da Constituição de 1988, para proferir 
parecer, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. BERNAADO CABRAL (PFL-AM. Para 
proferir parecer. Sem reyisão do orador.) - Sr. Presi•. 
dente, não há como Ieconhecer que a alegria de ser 
Relator encontrou na pessoa de V. Ex", como Go-
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vemador de Mato Grosso, a expressão de um bom 
executivo. 

O projeto, de autoria do Senador Francelina 
Pereira, recebeu parecer favorável da Comissão de 
Constttuição, Justiça e Cidadania. Agora, em substi
tuição à Comissão de Assuntos Económicos, o pare
cer de plenário, do qual tenho a honra de ser o au
tor, conclui também pela aprovação do Projeto de 
Lei n• 177 -complementar, de 1996, porque ele é al
tamente necessário à população brasileira. É a ma
nifestação, Sr. Presidente. 

É o seguinte o parecer na íntegra: 

São submetidos à apreciação desta Casa em 
tramttação conjunta, os Projetas de Lei n°177 e 178 
- Complementares, ambos de 1996, de autoria do 
Senhor Senador Francelina Pereira, que têm por ob
jetivo fixar em 2% o valor das multas de mora pelo 
não cumprimento, nos prazos legais, das obrigações 
tributárias. 

Pretendem as proposições em exame adequar 
o pen::entuaf de incidência de multas de mora sobre 
obrigações tributárias, em conformidade à sttuação 
de estabilidade económica da economia brasileira, 
sem prejuízo da incidência dos demais encargos 
previstos na legislação em vigor. 

Esses Projetos de Lei foram apreciados pela 
Comissão de Constttuição, Justiça e Cidadania des
.ta_Casa, que concluiu seu Parecer favoravelmente 
ae .Projeto de Lei do Senado n• 177/96 - Comple
mentar, na forma do substttutivo apresentado, e pela 
prejudicialidade do ProJeto de Lei do Senado n• 
178/96- Complementar. 

A despeito da tradição da noção de penalidade 
ocasionada pela sttuação de mora de obrigações de 
naturezas diversas, e de seu valor máximo, o fato é 
que a atual situação de estabilidade monetária que 
vem experimentando a economia brasileira tem en
sejado questionamentos quanto à absusividade que 
representaria a cobrança de multa de mora em pata
mares expressivamente superiores aos prevalecen
tes para as mais variadas formas de aplicação finan
ceira disponíveis no mercado. 

Não restam dúvidas de que a penalização por 
mora, por um lado, constttui prática comum, já tradi
cional nas relações comerciais e financeiras, em 
todo o mundo. Ela tem por objetivo resguardar e in
duzir o efetivo cumprimento de obrigações, legítima 
e legalmente estabelecidas e acordadas entre e 
pa~ os diversos agentes económicos. 

Por outro lado, não pode ela afastar-se de sua 
fundamentação coercitiva, passando a representar 
possibilidades de ganhos financeiros, quer aos ou-

torgantes de créditos e de financiamentos, quer'l'os 
· consumidores, quer aos . contribuintes, que passa
riam a ter a inadimplência como a situação nol1'l)al e 
também buscada quando do estabelecimento de re-
lações. . · · . 

Como toda e qualquer apenação, a multa de 
mora tem na repulsa social à infração associada a 
sua fundamentação; e, no ~ especffic;:o de mora 
em obrigações tributárias, além da aoettação social, 
não restam dúvidas de que os encargos financeiros 
prevalecentes na economia, repre5eillam referencial 
básico. capaz de assegurar efi'*ia à aPànação roo
rat6ria: a definição de peroentuais rigorosas para 
coibir inadiinplência, ou baixos o suficiente para fa
vorecê-la, em face do~; custos financeiros verifica
dos, representam fatores .tenct.entes a aprovar cons
tantes desequilíbrios nas re.fl!ções fisco/contribuinte. 

O importante na fixação de uma multa é, por
tanto, sua força coercitiva eStritamente vinculada à 
desestimulação da inadimplência, sObretudo · a do 
mau pagador. NeSse contexto, é importante a fiXa
ção de um dado percentual, compatfvel com as ta
xas inflacionárias, e que concilie o desestímulo à 
mora com sua razoabilidade.·· 

Nesse sentido, nada mais justo e pertinente do 
que estender às obrigações· tributárias em atraso o 
mesmo tratamento dado aos inadimplentes nas rela
ções comerciais: a Lei n• 9.298196 fixa em 2% do va
lor da prestação inadimplida o valor da rnulta inci
dente. Esse percentual de multa é justamente o que 
pretendem os projetas em análise. 

Assim, estender o tratamento dado aos contra
tos comerciais às obrigações tributárias se apresen
ta lógico e coerente; ·não se justifica que se proCeda 
a tratamento dfferenciado às relações no campo do 
diretto privado relativamente ao dispensado às rela
ções entre o cidadão e o Estado. 

Como mencionado anterionnente, a multa de 
mora corresponde a uma penalidade imposta quan
do do não cumprimento de condições e obrigações 
de naturezas diversas por parte dos agentes eco
nómicos. Geralmente, além da multa de mora, são 
previstos encargos financeiros adicionais que incidi
rão quando da ocorrência de atrasos dos pagamen
tos legalmente exigíveis e/ou pactuados, isto é, juros 
de mora e correção monetária. Nesses termos, a ra
zoabilidade e a necessidade de tratamento equânime 
sugerem a adoção do percentual de 2% paia a multa de 
mora de atrasos de pagamentos de obrigações tributá-
rias. 

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado, n.• 177 '-Complementar, 
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de 1998, nos termos do Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O pare
cer é favorável ao projeto, nos termos do parecer 
oferecido pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Passa-se à discussão, em conjunto, do substi
tutivo e do projeto de lei, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do art. 288, III, •a•, do Regimento Interno, a 
matéria depende, para sua aprovação, do voto favo
rável da maioria absoluta da composição da Casa, 
devendo a votação ser nominal, em chamada a ser 
feita pelo Sr. 1• Secretário. 

Determino ao Senador Levy Dias que inicie a 
chamada dos Srs. Senadores. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
solicito que V. Ex" aguarde um momento, pois está 
havendo aqui uma discussão em relação a esse pro
jeto, 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sr"s e 
Srs. .Senadores, o atual sistema eletrônico de vota
ção-entrou em funcionamento em 1972 e hoje apre
senta problemas como: 

- é extremamente limitado, não permitindo 
atender às novas necessidades legislativas e políti-
cas; 

- há graves dificuldades com peças de reposi
ção para a sua manutenção; 

- tem aHo custo de manutenção imposto pelo 
único fornecedor do seiviço. 

Desde 1986, o Senado e o Prodasen vêm bus
cando atualizar esse sistema, e, de lá para cá, vá
rias outras tentativas foram feitas. 

Finalmente, cumprindo determinação da aluai 
gestão, com o·objetivo de modernizar e agilizar as 
atividades de plenário, para um atendimento cada 
vez melhor aos Srs. Senadores no exercício de 
sua função legislativa, uma equipe do Prodasen, 
em conjunto com a Secretaria-Geral da Mesa, ba
seados nos requisitos do Senado e em critérios 
técnicos, elaboraram as especificações do novo 
sistéma, que culminaram com a concorrência pú
blica que adquiriu a nova solução e que agora está 
sendo instalada. 

Além de reSolver os problemas já citados, o novo 
equipamento permitirá, entre outras possibilidades: 

- sensível elevação do hfvel de segurança nas 
votações; 

- redução dos intervalos entre as ·votações; 
- com os painéis apregoadores (em três co-

res), funcionando como telas programáveis, além 
de mostrar o resuHado das votações e registro de 
comparecimento dos Sr"s Senadores, também a 
apresentação de textos, tais como itens da Ordem 
do Dia e mensagens de orientação aos Srs. Sena
dores; 

- utilização de um cronômetro com o tempo dos 
oradores; 

- diminuição dos custos de manutenção. 
Concluindo, todas essas Características e deta

lhes tomam a solução adquirida pelo Prodasen para 
o Senado Federal a mais sofisticada, flexível e avan
çada tecnologicamente do Pafs e uma das melhores 
do mundo. 

Esse é o relatório da Presidência com relação ao 
novo sistema de tunciOnamentó das vo!<IÇõeS a ser 
instalado durante este breve recesso pariamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 
mesa, requerimento que. será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 1.268, .DE 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 352, inciso 11, do Regimento 
Interno, requeremos a extinção da !lrgência concedi
da para o Projeto de Lei. do Senado n.• 177/96-Com-
plementar. · · 

Sala das Sessões,- 19 de dezembro de 1996. 
Hugo Napoleão Ney Suassuna Epitácio Cafetei-
ra José Eduardo Outra. · 

O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) ~ Em 1(~ 
tação. ·-· · • . t t! . ' . ' 

Os Srs. Senadora~ que o aprovam· .queiram 
permanecer sentados. ~ausa) 

Aprovado. 

Extinta a urgência, 'o projeto voita à tramitação 
normal nesta Casa, juntamente com o Projeto de Lei 
do Senado n• 178, de 1996-Complementar, em virtu

. de de tramitação conjunta 

É o seguinte o item cuja urgência é ex
tinta, em virtude de tramitação conjunta: 
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-18-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N°178, DE 1996- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos tennos 
do Requerimento n• 1.259, de 1996) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n°177, de 1996-Complementar) 

Projeto de Lei do Senado n• 178, de 
1996 - Complementar, de autoria do Sena
dor Francelino Pereira, que estabelece limite 
para a multa de mora decorrente do inadim
plente de obrigação tributária e dá outras 
providências. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Assuntos Econômicos e de Consti
àJição, Justiça e Cidadania) 

O SR~ PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 13: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°138, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos 
do Requerimento n• 1.255, de 1996) 

Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Resolução n• 138, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n• 686, de 
1996), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a contratar operação de 
crêdito sob o amparo do Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Lon
go Prazo dos Estados. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
canamento da discussão. 

Em discussão. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 

apalavra. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 

tem a palavra. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria apenas de dizer que estamos totalmente favorá
veis. O Rio Grande do Sul foi o Estado que primeiro 
negociou sua dívida em condições que tiveram apro
vação praticamente unânime da Assembléia Legisla
tiva, e, neste momento, estamos muito satisfeitos 
em ver que o projeto terá a sua aprovação neste ple
nário. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti
nua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votaçãÕ:·~-- - --·-~ ·--

Os Srs. Senadores que o aprovam permane-
çam sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diietora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER NO 710, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 138, de 1996 •. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 138, de 1996, que au1o
riza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar ope
ração de crêdiio sob o ampàro do "Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo 
Prazo dos Estados". 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezem
bro de 1996. José Samey, Presidente Ney Suas
suna, Relator Júlio Campos l.evy Dias Eduardo 
Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N" 710, DE 1996. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N°; DE 1996 

Autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a contratar operação de crédito sobre 
o amparo do "Programa de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal de Longo 
Prazo dos Estados". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado do Rio Grande do Sul autori

zado a contratar operação de crédito sob o SRJParo 
do •progiãma de Apoio à Reestruturação e ã6 fÀjus
te Fiscal de Longo Prazo dos Estados". 

Art. 2" As condições financeiras básicas da 
operação de crêdito são as seguintes: 

a) valor: saldo da dívida mobiliária do Estado 
existente em 31 de março de 1996 e os emprésti
mos da Caixa Econômica Federal · CEF concedidos 
ao amparo dos Votos CMN 162/95, 175/95 e 122196, 
e suas alterações, atualizado na forma das cláusulas 
estipuladas no Protocolo de Acordo firmado entre o 
Estado e.o Governo Federal; 

b) encargos: 
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-juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI;· 
c) prazo: trinta anos; 
d) garantias: receitas próprias do Estado, e as 

transferências do Fundo de Participação do Estado 
-FPE; 

e) condições de pagamentos: 
- amortização antecipada: transferência ao Go

verno Federal, de forma irrevogável e irretratável, de 
ativos privatizáveis aceitos pelo BNDES, no valor 
mínimo de R$810.000.000,00 (oitocentos e dez mi
lhões de reais), referido a 31 de março de 1996, nas 
condições previstas no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, limitadas a 13% (treze por cento) da Re
ceita Líquida Real - ALA - mensal do Estado. 

Art 3° O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de. refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentoS: 

a) autorização legislativa para realização do re
financiamento; 

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, 
certidão de quitação de Tributos Federais, certifica
do de regularidade de situação do. FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Rnanceiro Na
cional e aos credores externos; 
·---·c) comprovação do cumprimento do disposto 
n.õs arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n. • 82, de 27 de março de 1995, as
sim como do pleno exercfcio da competência tributá
ria conferida pela Constituição Federal. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permane-

çam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

15: 

A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 140, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n" 1257, de 1996) 

Discussão, em turno únicO, do Projeto 
de Resolução n• 140, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n" 688, de 
1996), que autoriza o Governo de São Paulo 
a contratar operação dé crédito sob o ampa-. 
ro do Programa de Apoio à Reestruturação 
e ao Ajuste Rscal de Longo Prazo dos Esta
dos. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno úhi
co. 

(J SR. ROMEU TUMA- Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir a matéria . . . . 

O SR. PRESIDENTE (J91io Campos) - Conce
do a palavra, para discutir a matéria, ao nobre Sena-
dor Romeu Tuma. . . . . . . . •. . 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sis. Sena
dores, minha intervenção é apenas para ter a certe
za de que os Srs. Senadores aprovarão essa solici
tação do Governo de São PàUio. Acredito que só as
sim São Paulo vai começar a respirar, pa,i'que pas-. 
samos dois anos de profunda angústia na tentativa 
de reestruturar as dívidas do Banespa vinci.dadas às 
dívidas do Estado. O Governador Mário. Covas ten
tou, durante esses dois anos, encontrar' uma saída 
junto ao Governo Federal. Acredito que esse acordo 
trará um pouco mais de tranqüilidade ao Estado de 
São Pa!Jio, para que possa administrar os pleitos 
que a população exige do seu Governo: 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para dis
cutir. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, manifesto-me favoravelmente à 
proposição, mas· gostaria de ·ressaltar. eorÍlo o Ba
nespa será importante, porque, a partir dessa pro
posta, ele terá condições, acredito, de se viabilizar, 
poderá ter uma caracterfstica, uma natureza de ban
co público; que possa até ter a participação acioná
ria do· setor privado, do Governo Federal, mas tam
bém a do Governo Estadual e com uma caracterfsti
ca de banco público. É o que esperamos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti-
nua em discussão. (Pausa.) · 
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·· Nãõ"tiavendo mais quem peça a palavra, en-
cerro a discussão. · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER N.2 711, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.• 140, de 1996. 

A Comissão Diretora. apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.• 140, de 1996, que auto
riza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito sob o amparo do ~Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo 
dos Estados•. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezem
bro de 1996. - José Samey, Presidente ..,. Ney 
Suassuna, Relator- Júlio Campos - Levy Dias -
Eduardo Suplicy. 

·--ANEXO AO PARECER N.0 711, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N.• , DE 1996 

Autoriza o Estado de São Paulo a 
contratar operação de crédito sob o am
paro do "Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo 
dos Estados". • 

O Senado Federal. resolve: 
Art. 12 É o Estado de São Paulo autorizado a 

contratar operação de crédito sob o amparo do "Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
de Longo Prazo dos Estados•. 

Art. 22 As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) valor. saldos da dívida do Estado e de suas 
entidades junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., e junto à Nossa Caixa Nosso Banco S.A., bem 
como, de sua dívida mobiliária existente em março 
de 1996, apurados conforme sistemática constante 

do Protocolo de Acordo firmado eníre o Estado e o 
'Governo Federal; .; · · 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); 
- atualização do sald.o devedor. mensalmente 

pelo IGP-DI; 
., "'"" '. ·~ c) ptaZo: trinta ano5; · · • 

d) ga/atltias: reçeitas próprias do Estado, e as 
transferências do ·Fundo de· PartiCipação dos Esta- • 
dos-FPE· · .... ·.-::; , ... ; ·· I 

' e) condições de pag<1irifinios: .,; : 
- amortização antficipada: o. Estado transferirá 

ao Governo Federal, · ativÔs :·privatiZáveis em valor 
equivalente a, no mínimo;_2óõk (vinte por cento) do 
saldo da dívida mobiliária! ~~%' (c:jnqüenta e9r cen
to) do saldo da dívida junto: à N~·Caixji!JNosso 
Banco S.A., e 12,5% (doze vírgula cinco por cento) 
do saldo da dívida junto aó Bárico do Estado de São 
Paulo S.A.· • · · • · : • • -..-.:.: <: · · · · · ' ' . .... . ..... 

- amortização: errl i>aíi!eláS . me.nSais, pela ta
bela price, limillidás·a 13%·(tiiiza·p()réento) daRe
ceita Líquida Real - RLR - mensal do Estado. 

Art. a• o Estado devem,' p()r ocàsião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamentC. ai:>"·senado Fede.ral;. os se-
guintes documentós: · · • . ;:• '·"'·"·'~,., · '-' · 

a) autoriza:ção legislàtiva' Piilra realizaÇão do re-
financiamento;··.:"_. .. :....:,::n:_·~.;,,.:_,-:: ... ·:.~:. :;.~~, -

b) certidão negativa 'de .débito junto aô INSS, 
certidão de quitiíção de Tribiliós Federâis, certifica
do de regularidàde da· sib.iàção 'do FGTS i! declara
ção de adimplência junto ·ao Sistema Firianeeil'o Na
cional e aos credores extemôS; ·,:;c '-· ···' ':,:, •. · · 

c) comprovaÇão do 'Ctlrfipriménto'·do 'disposto 
nos arts. 27 e 212'da.ConStitiil~o Federal;'ena Lei 
Complementar o• 82, de 27. d,e ni<trço"de ·1995; as
sim como do pleno exerclclô éta' competência tributá
ria conferida pela·c:Onstitúição.Feder'al. · < 

Art. 4° Esia 'FiesoluÇái) ériti'a ém' Vigor na dala 
de sua publicação. . . • 

. O SR. Pi:r~iDENi'E'lJ.alip i;kr;~sl:-iAprova-
. ,' . ,,. . '- -.. .• . ~ .- '1 

do o projeto e estando a matéria em reg\1"!111. de ur-
gência, passa-se à imediata ap~ação da~redação 
final. · · ..... ·.··1 rt. · :.·':f. .. 

Em discussão a redação final. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votaÇão. , · .· · ·' :. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa;) 
Aprovada. 
A matéria: vai à promulgação. 
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À Presidência declara prejudicada a Mensa
gem n• 268, de 1996, em virtude da aprovação dos 
Projetos de Resoluções n"s 132 a 140, de 1996, que 
vai ao àrquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) Item 19 

PARECER N2 690, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, ·em turno único, do Parecer 
n• 690, de 1996, da Comissão de Constitui
ção; Justiça ·e Cidadania, sobre a Mensa
gem n• 2õT, de 1996 (n2 1'.286/96, na ori
gem), através ·da qual o Senhor Presidente 
·da Repúblicá ·submete à aprovação do Se

. nado a indicação do nome do Almirante-de-
Esquadra Domingos Alfredo Silva para exer
cer o cargo de Ministrp do Superior Tribunal 
Militar, em vaga. reservada a Oficial-General 
da Marinha, d<t ativa e do posto mais eleva
do da carreira; e decorrente da aposentado

. ria compulsória do Ministro Luiz Leal Ferrei: 
ra. .. '·.·. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ...: Em dis
cu~ão o parecer, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a· palavra, encerro a 
.discussão. 

Em votação. (Pausa.) 
Esclareço ao Plenário que a votação será à 

moda antiga, do velhp ·Senado da República do Rio 
de Janeiro: bola brànca aprova; bola preta indefere a 
indicação. e bola vermelha é abstenção. 

Peço a atenção dos Srs. Senadores: estamos 
promovendo a votação nominal para a indicação· do 
nome do Almirante-de-Esquadra Domingos Alfredo 
Silva. para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal Militar. em vaga reservada a Oficial-General 
da Marinha, da ativa e do posto mais elevado da 
carreira. e decorrente da aposentadoria compulsória 
do Ministro Luiz Leal Ferreira. A indicação é do Se
nhor Presidente da República. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 
Determino que o funcionário encarregado traga 

a uma. 
Este Presidente também faz. questão de ,votar 

para registrar o voto da indicação do Almirante de 
Esquadra, Sr. Domingos Alfredo Silva. para exercer 
o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. 
(Pausa.). 

(Procede-se a votação) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magaihãe.i -
Artur da Távola - Bani V eras - Bernardo Cabral,
Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio :::- Canos Wilson 
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy ;_· ElciÓ Alvares
Emflia Fernandes - EpÍlácio Cafetàira ·.:;:.· Fernando 
Bezerra - Flaviano Meio - FranêàÍinô~. Péreira -
Francisco Escócio - Freitas Neto :- Ger.ildo Melo -
Gilberto Miranda - Guilherme P3Jírieiiá ·; Henrique 
Loyola - Hugo Napoleão - HumbertO Llié:ena - lris 
Rezende - Jefferson Peres ..:. ~oão Fiaiiça :... João 
Rocha - Jonas Pinheiro;- Jo~hal t-'l<!ri~hp .:. J~ 
Agripino - José Alves ..:. José Bianco ~ José Eduardo 
Outra - José Fogaça '- José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - Jpsé. Samey .-:; •. Júlio .campos -
Lauro Campos.,. Levy Dias .-.Lucfdip Portella- Lú
cio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Martu
ce Pinto - Mauro Miranda' ..:.· Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Onofre Quinam·- Osmàr DiaS - Pedro 
Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Re

. nan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião.
Romeu Tuma- Sandra.Quidi'.,. Sebastião•Rocha.:. 
Sérgio Machado-WaldeckOmellas.:: ,··;.• ··• , .. ·. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está 
encerràda· a votação com o voto do Presidente em 
exercício. · · ' · · · 

· ·. Designo· o Senador Henrique Loyola e ·O Sena
dor Nabor Júnior, para fazerem a escrutinação doS 
votos:· · ... "· ;"·· '"·' · 

Está encerrada a ápuração.· · · ...• 
Vamos proclamar· o resultado. 
Votaram Sim 60 Sr.s Senadores; e Não 2. 

· Total de votos: 62. 
· · · A Presidência fará a comunicaÇão •da aprova

ção do nobre Almirante-de-Esquadra Domingos Al
fredo Silva·para o·cargo de Ministro do Superior Tri
bunal Militar ao Senhor Presidente da República. · 

· O SR. PRESII)ENTE (Júlio Campos) - Nada 
miais havendo a tratar, ·a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. · · ' · ·' ·'· .. 

Está encerrada a sessão. ·· ' 
(LiiJyanta-se a sessão às 14h12min.) 

ATÀ DA 11• SESSÃO NÃO DEÜBERATIVA 
. . EM 19 DE Q~MBR(!.DE 1996 . 

31 SESSÃO LEGISLATIVA EXÍ"RAORDINÁRIA. 
· DA 50" LEGISLATURA . · 

Presidência dos Srs.: Eduàrcfo·suplicy, 
José Eduardo Outra, Nabor Júnior, João França e 

Henrique Loyola. 

(Inicia-se a sessão às 14h30min.) . 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -

Há número regimental, declaro ·aberta a sessão. 
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---.-- Sob-a'proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

o Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Na
bar Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N•712, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre as emendas de Ple
nário oferecidas ao PLS n• 319195, que 
"cria o Comitê de Gestão dos Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São 
Francisco, e dá outras providências•. · -

Relator Senador Edison Lobão 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão de Constituição, J_u_stiça 
e Cidadania as emendas de Plen~rio oferecidas ao 
PLS n" 319/95, de autoria da, Comissão Especial 
Temporária para o Vale do São Francisco, criada 
pelo Requerimento n• 480/95-SF, propondo a cria
ção do Comitê de Gestão dos Recursos Hídric;qs_ d!l 
Bacia Hidrográfica do rio São Francisco-COMS-
FF!_AN. . 

O Comsfran é definido como órgão colegi_a,do, 
.com jurisdição sobre a área da Bacia do rio São 
Francisco e seus afluentes, nos .estados de Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco; Sergipe e Alagoas. Os 
arts. 2° e 32 do Projeto de Lei estabelecem as com
petências do Comitê, voltadas para a gestão e apro
veitamento dos recursos hídricos da Bacia e as prio
ridades que devem orientar a formulação. do Plano 
Di reter. 

Os arts. seguintes, 42 e 52, dizem respeito à 
composição do Comitê e sua Diretoria. Prevê-se que 
o colegiado seja constituído de representantes de 
órgãos públicos atuantes na área da Bacia, dos Es
tados e Municípios, além de entidades e grupos de 
usuários. O Comsfran contará com Presidente e 
Vice-Presidente escolhidos entre· eis integrantes do 
Comitê e disporá de uma Secretaria-Executiva para 
execução das ações. · 

As fontes de recursos necessários ao funciona
mento do Comitê, definidas em seu art. 7", compõ
em-se de dotações orçamentárias da União, Esta
dos e Municípios, doações várias e do produto e re
ceit,ls advindas do uso da água, que venha a ser de
terminada em lei. O PLS prevê, ainda, que no prazo 
de 90 (noventa) dias, a partir da sua promulgação o 
Poder Executivo promoverá a criação do Comitê. 

· · Ao PLS n• 319/95 foram apresentadas 6 emên
das, a seguir descritas: 

· • Emendas n•s 1. e 2, de autoria dos Senádores 
Carlos Wilson e Joel de Hollanda - proPõem a inclu
são do Estado de Goiás e do Distrito Fede!FII na 
área de jurisdição do Comitê.. . . 

• Emenda n• 3, de autoria do Senador Carias 
Wdson- modifica e expficita a composição do Comi
tê, prevista no art. 4° do PLS, detalhando os órgãos 
federais, Confederações e representantes de Sub
Áreas da Bacia, conforme ci<\ScSificação fisiográfica. 

. Emenda n• 4, de autoria do Senador Joel de 
Hollanda - explicita os órgãos. federais que compo
rão o Comitê. 

• Emendas n• 5 e 6, de: àutoria dos Senadores 
Carlos Wilson e Joel de Ho.llanda ':-.modificain oca
put do art. 5° do PLS, pre~I)Q9 [)iretoria, coml:>osta 
por um Presidente e 2 (dois) .Vice-Presidentes. 

· É o Relatório. . . ~- .. . . . . 1 

.. 11-VófcV' ··· · · 

A proposição àpresentilda pela ComisSão Es
pecial para o DesenvolvimentO. Cio Vale do São Fran
cisco respqnde ao reconheciinénto da importância 
da bacia para a região nordestina e para a integra
ção desta com o Centro-Oeste· é ·o Sudeste do: País. 
Envolvendo vários Estados. da. Federação, o· Vale 
vem sendo palco, nos anos mais recentes 'de ,um no
tável incremento das atividades agropecuárias, des
tacando-se no cenário nacional.pelo seu elevado po
tencial de produção. 

Neste cenário, no entarito, não se pode ·perder 
de vista o fato, lembrado na· justHicação do P.LS, de 
que o rio São FranCisco tem a maior parte de seu 
curso em terras. do. semi-árido do Nordesl<!, _o que 
implica a possibilidade clara ·de conflitos .pelo. uso 
dos -recursos hídricos, tão eseassos nessa região. 

O Nordeste conta com várias instituições pro
motoras de seu desenvolvimento de caráter federal, 
estadual, municipal e privado, muitas delas aluando 
especificamente no setor de .recursos hídricos e no 
seu aproveitamento. No entanto; a região do Vale do 
rio São Francisco ressente-se até hoje de uma ins
tância centralizadora de ações.conjuntas, coordena
dora de interesses e definidora de prioridades para o 
uso dos recursos hídricos da bacia. Além disso, há 
uma preocupação oficial com a sistematização de 
ações voltadas à preservação ·e uso racional dos re
cursos hídricos, -tanto é que tramita na Câmara dos 
Deputados, desde 1991, Projeto de Lei de inil:iativa 

· do Poder Executivo, estabelecendo as diretrizes da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e criando o 
Sistema Nacional.de Recursos Hídricos. 
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- O Projeto de-l:eí, ·ora em exàmê, ~em ao en
contro de tais disposições, adequando o caso da Ba
cia do rio São Francisco ao contexto mais amplo do 
Sistema em vias de criação. · 

Cabe, por fim, mensionar que foi anexado ao 
processo do PLS n.• 319/95 cópia da Decisão n.• 
10/96 do Tribunal de Contas da União, bem como os 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentaram. 
Trata referida Decisão da Concorrência n.• 1/94 -
DAG/MIR para execução do Projeto de Transposi-
ção das Águas do Rio São Francisco. · 

O TCU, ainda que o Edital tenha sido revoga
do, decidiu que deve· manter-se atualizado sobre a 
avaliação do Projeto, tendo em vista as conclusões 
do Relatório que apontaram várias situações irregu
lares que carecem de aperfeiçoamento. A existência 
dessas preocupações no TCU sobre obra da impore 
tãncia e do porte do Projeto de Transposição de 

· Águas do rio São FranCisco, reforçaria a idéia da 
oportunidade de se criar um colegiado para estudar 
os aproveitamentos do rio e coordenar as ações 
nesse sentido, como é o caso do PLS em tela 

No âmbito desta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, · há que ponderar o conflito· do 
PLS sob ·análise com· o dispositivo constitucional que 
determina serem de iniciativa privativa do Presidente 
da República a criação de órgãos da administração 
pública e a modificaÇão de suas atribuições e orgà
nização( art. 61, § 1°, b e e, da CF). · · ·. 

- · Entendemos, no entanto, que o evidente mérito 
da proposta deva ser considerado, para garantir a 
continuidade da tramitação. Assim, como alternativa 
para contornar o proplema acima referido, optamos 
·por dar o caráter de projeto de lei autorizativa à pro
posição, apresentando as seguintes emendas do 
Relator. · · · · 

1") Emenda do Relator- Modificativa -7-GCJ 
Dê-se a seguinte redação à Emenda do PLS 

n.• 319/96: 

• AutoriZa o Poder Executivo a criar o 
Comitê de Gestão dos Reeursos Hídricas da 
Bacia Hidrográfica do rio São Francisco e: dá 
outraS providências." · 

2") Emenda do Relaior- Mod'dicativa-08- CCJ. 
Dê-se ao art 1• a seguinte r~ação: 

• Art. 1• Fica o Poder Executivo autori
zado a criar o Comitê de Gestão dos Recur
sos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio 
São Francisco - COMSFRAN, destinado a 
aluar na área da bacia formada pelo rio São 
Francisco e seus afluentes nos estados de 

Minas Gerais, Bahia, Pemamb!JCO, Sergipe 
e Alagoas, com as competênc:SS, objetivos, 
composição e funcionamentos definidos na 
presente lei". 

Quanto às emendas sugeridas· pelos ilustres 
pares, acatamos as Emendas 1 e 2, de autores dife
rentes mas idêntico teor, uma vez que a inclusão do 
Estado de Goiás e do Distrito Federal, na área de ju
risdição do Comitê, é coerente com a necessidade 
de este órgão coordenar toda a região da bacia, não 
importando a porção do território nela contido. 

Por outro lado, rejeitamos as demais emendas 
por entender que a explicitação. dos órgãos compo
nentes do Comitê engessa a .composição e limita a 
possibilidade de inclusões e exclusões sem a modifi-
cação da lei. • 

Dado o exposto somos de~parecer Favorável à 
aprovação do PLS n.• ·319/95, com a inclusão das 
Emendas do Relator e da Emenda n.• 01 de Plená
rio, ficando prejudicada a Emenda .de n.~ 2- de Plená-
rio, e, rejeitadas as demais •. · , . · ... • · 
..... Sala'da Comissão, :10 dá .dezeffibtQ de.1996.
lris Rezende, Presidente- Edison Lobão, Relator 
- Ramez Tebet- Romeu Tuma- Bernardo Cabral 
-Jefferson Peres .- José Eduardo. D.l.lb'IJ - Ney 
Suass11ria·,.. ·Eicio Alvares -. ·Franeelino Pereira -
Sérgio Machado - Lúcio Alcântara. . ..... . 

· O SR. PRESIDENTE .(José. Eduardo· Outra) -
O expediente lido vai à publicação. . · 

Sobre a.mesa, requerimentos que. passo a ler: 

· · São lidos os seguintes . 
. . . . . ' 

REQUERIMENTO N2 1.269, DE 1996 
' . ·. . . '·.·' ...... ' . '' .. ''' 

.. ·SenhOrPresidenie; · .·. : <·: .... · '-'· . 
· Com os meus cordiais ·CÚmprimentos1 salic~Q,fl 

V. Excelência séja transcrito .Jios 'Anais·.éfo· Senâqb 
Federal,· conforme o art 21.0 do. Regimento ·Interno; 
"A Fortaleza de Vidro", de autoria do Deputado Sar
ney Filho, publicado no jornal. Folha de ·~:;.Paulo, na 
"Coluna Tendências-Debates"•do dia 18 do corrente. 

· N. Termos,:' · · · '··. • · .·: · ·.· · · · · 
: .. p.Deferirnérno,.·.'. . .. : ... ... · ' 

.. : Bl'liSma; 19· de dezembro de 1996 •. ·- Senador 
Francisco Escórcio, · · · · · · · · · 

(A eom;Ssã'a oitetora.J · ' · · 
REQUERIMENTO N2 .1.270, DE 1996 

''· ,' 

Senhor Presidente, . 
·Nos termos do item 2 do art 21 O dó Regimento 

Interno, requeiro a tranScrição; nos Anais. do Senado 
Federal, do Edttorial do jornal Folha de S.Pa11Jo, de 
19 de dezembro de 1996. ' 
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Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senador José Roberto Arruda. 

(A Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
De acordo com o art. 210, § 1°, do Regimento lnter· 
no, os requerimentos serão submetidos ao exame 
da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa ofício que passo a ler. 

É lido o seguinte 

OFGSGM N°109/96 

Brasma, 19 de dezembro de 1996 
Senhor Presidente, 
Nos termos Regimentais, informo a Vossa Ex

celência que desde 17 de dezembro úRimo, integro a 
bancada do Partido Frente Liberal- PFL 

Cordialmente, - Senador Gilberto Miranda, 
PFL-AM. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
O ofício lido vai à publicação. 

Concedo a palavra, por 20 minutos, à Senado-
ra Emilia Fernandes. · 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,· Srs. 
Senadores, ·ao encerrar o presente perfodo legislati
vo, gostaria de registrar, desta tribuna, algumas. con
siderações sobre o ano que passou e também ·sobre 
as..perspectivas pará 1997. 

-·· Em -primeiro lugar, trago o agradecimento a to
dos os funcionários da Casa, sejam de nosso Gabi
nete, do Plenário, das Comissões, da Secretaria-Ge
ral, da ConsuRoria, da Gráfica, da Imprensa, do Pro
dasen, da Segurança, do SIS, do. Serviço de Limpe
za, enfim, todos aqueles que,_ de .lima. forma ou de 
outra,. contribuíram. de. forma signüicativa para que 
pudéssemos levar a. c;ontento nossas atividades par
lamentares. 

Gostana, também, de agradecer o fraternal 
convívio com as Sr's Senador<~s. e com os Srs. Se
nadores, com os quais, pela experiência, cultura, in
teligência, posições convergentes. ou . contrárias, 
muno aprendemos neste· decorrer de 1996. A todos 
os ilustres Pares, nossa admiração e desejo de que 
o respeito, a valorização mútua e o aprender sejam 
uma constante no próximo ano. 

Um destaque especial às mulheres Senadoras, 
titulares ou suplentes, que, com determinação, Ca
racterísticas. próprias, capacidade e sensibilidade, 
marçaram presença nesta Casa com suas idéias· e 
suas ações. · 

Sr. Presidente, apesar das dificuldades, que 
não foram poucas, o Senado Federal, sob a Presi-

dência do Senador Samey e com a participaÇão dos· 
·demais membros· da Mesa Diretora, .deixará impor
tantes avanços no sentido da modernização, da des
centralização, do respeito e da l(alorização de seus 
membros e, acima de tudo, da maior transparência e 
aproximação desta Casa com a sociedade. Exemplo 
máximo desta constatação é a TV Senado, que es
tabeleceu o contato direto dos Pariamentares com 
uma expressiva parcela da PoPUlação, em sua maior 
parte crítica e formadora de • o;>pinião. É importante 
também registrar o papel preponderante cumprido 
pelo Jornal do Senado que' àtinge um leque cada 
vez maior de Jenores. 

Ao longo deste ano le(li:;;!ativo, que se. er:werra 
amanhã, lado a lado com . nossos pares, com as 
mais variadas entidades de Cla$se e com as 'lideran
ças de diversos setores sociais, construímos uma 
caminhada de luta, de resistêocia e de conquistas. É 
importante, no entanto. que, :~o próximo ,ano,' avan
cemos no sentido de que o .l?er;Jado Fede (a! . afirme 
suas prerrogativas, especialmente diante das snua
ções criadas pelo Execli)ivo,: através . das .edições 
abusivas de medidas provisórias e de urgências, 
que dificultarrÍ ó . 8Profundamerito. :doi .debates e 
amesquinham_ o papel desta C4sa, Legisl~tiva: · 
: ·. : Sempre em contato. direto com a sociedade, 
enfrentamos, exigimos soluçQàs e. apresentamos al
ternativas para os mais divefS9S problemas de. âmbi
to nacional e estadual que afligem o povo. brasileiro 
e gaúcho. · .. · , 

Em nossa. pauta de atividades coristalalll te
mas como a educação, saúde,· a busca de igualdade 
entre homens e mulheres, expressa na conquista na 
quota de 20% na campanha Mulheres sem Medo do 
Podei; a defesa da _estrutura sindical; a manutenção 
dos direiíos trabalhista e sociais; a luta por melhores 
salários para os trabalhadores·e.o combate à _explo
ração dà criança, entre outros. Também integraram 
o nosso dia-a-dia parlamentar.~ .defesa da produção 
p.rirnária. a nece$sidade de uma política de desen
volvimento com proteção ao ·p4rque, industrial nacio
n.il; redução das iaxas de jui'çs ~-- Ílpoio ~ micro e 
pequenas empresas. Ainda, em todos os mcmentos, 
afirmamos nossa ·posição contrária às privat~fÕes 
de estatais estratégicas, em particular da Telelilrás, 
Petrobrás e da Companhia Vale do Rio Doce ••. 

Dentro de u~ visão. de ~~rdadeira integração 
mundial, participámoS de reuniões e de conferências 
mundiais, particu.larmente no âmbito do Mercosul. 
Além das conquistas que eventualmente W!nhamos 
obtido, destacamos como mais importante as relaçõ
es que estabelecemos com os mais diversos seg-
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mentes d.a -sõé'ii~iâáde, e que· espEiíãmos sé ãprbfuri~ · 
dem neste próximo ano. 

Em nosso Estado, estamos encerrando este 
ario um pouco mais olimistas. A sociedade gaúcha 
está comemorando a decisão da GM de instalar sua 
montadora no Rio Grande do Sul, embora o senti
mento. de parte significativa de gaúchos não esteja 
vendo com tranqüilidade as medidas que estão sen
do adotadas em ~:atação à CRT, à CEEE, ;;o Banco 
Meridional e aos.l:tgsp~is e. universidades públicas 
do Rio Grande do Sul. 

A instalação da: GM é uma importante conquis
ta do Estado, que deve contar com o apoio de todos, 
mas que, além disso, também deve servir de estímu
lo para enfrentar .outiàs situações que afligem a vida 
do povo gaúqhq,. pljl)cipalmente destaco os graves . 
problemas vividos no campo, como a queda da pro
dução,. endividamento dos .àgricultores e pecuaris
tas, fech<linento: c;le .Elmpresa,s, frigoríficos, cooperati
vas, ~m como a situação de dificuldades vividas 
pelos Municípios.. · 

No. Rio Grande. do Sul, de acordo com uma 
pesquisa da Federação das Associações dos Muni
cípios. do Estado, só% dos Municípios fecham o ano 
de 1.9!!6 em situação. de inadimplência, devido, prin
cipalmente, a falta .de uma: Política federal para a 
agricultura, a ret~n~o de repasses impostos por 
parte dos Govem0s · Estadual e Federal e, especial
. mente, pela queda de arrecadação. 

Com a sua capacidade de investimento reduzi
da, os Municípios .têm comprometido a prestação de 
serviços sociais,· até.mesmo·os essenciais, como o 
atendimento à saúde e à educação, incluindo, ainda, 
a falta de pagamento dos salários, inclusive o 132, 
qu<> ~derá deixar .muitos trabalhadores sem Natal, 
ressaitando que de .tal situação não ocorre por inca
pacidade . ou má-fé. de seus administradores,· mas 
sim como resuttado .do momento econômico em que 
vive o País. 

Por falar em• educação, um dos grandes desa
fios que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
tem que enfrenta~ de forma mais firme e com maior 
sensibilidade é 'a V!liOrização salarial do magistério 
gaúcho, hoje, com.lim salário baixo de apenas mise
ráveis R$111 ,00. Sr. Presidente, Srs. Senadores, os 
professores estaduais merecem atenção e mais res
peito como a adoção de medidas concretas que res
gatem a dignidade. profissional, através de salários 
jus~os que possibilitem o exercício do magistério 
com tranqüilidade. 

Continuo afirm<!J1do: é fundamental apostar na 
educação como instrumento de desenvolvimento 

. ~ÕI'niéo, de conquista, de riiãior'e-mêiiiOrprOcluil
. vidade em todos os campos e, tlirnQém; .corno fOrma 
de aumentar a consciência dos. cidadãos,.!iobre os 
seus direitos e deveres; fortaleCendo.' o· esplrito criti
co, a criatividade à o próprió·fo~ci da de-
mocracia e ·da cidadania: · '1 · '· · .. · ·, ·. · 

Além dos trabalhadores·· em · ed~o. · taln
bém, da mesma fonna, os funcionários· Pliblicos da 
área da segurança, dá saúde e demais setores de
vem contar com uma politica que promova. à sua tbr
mação e sua valorização, diferente. do, gu11dro atua1 
de demissões, de desprestigio, de desencanto e ·de 
revoita com as politicas adotedàs para o setor, tanto 
em âmbito estadual quanto nacional. · 

Gostaria de ressaitar ainda, em hllação :à situa
ção do campo, que é fundamer$1 que tanto'as auto
ridades governamentais corno ParJarnàntares e tOda 
a sociedade promovam uin·conjunto·de ·iniciativas ' 
para enfrentar a situação do setor priinário, antes 
que a persistência da crise·.da'.àgricuttura venha a 
comprometer a estabilidade da·moeda, o controle da 
inflação e as conquistas partici.llares do ·Estado, e 
que o homem do campo, abandonado a sua própria 
sorte, venha a engrossar as ffieiras dós sem-tanas, 
que também. merecem atenção. · · · 

Cabe aqui, Sr:. Presidente, Srs •. $eMctores, 
destacar o processe de· abertura ao diálogo, do es
forço e da competência do Ministro da Agricultura, 
Senador Arlindo Porto. Porém; é ·preciso alertar as 
autoridades governamentais, especialmente da área 
econômica estadual e federal; · para · que tomem 
consciência da importância da' produção· primária 
para o País e para as diversas.regiões;. particUlar
mente para o meu Estado, o Rio.Grande'do Sul:" 

Se a política de abertuta, aplicada: sem limites, 
pode tomar-se extremamente nociva aci siStema pro
dutivo no campo industrial; áínda mais giàlies SãO 'às 
conseqüências no setor primário; cfevido·espec:ialrOén
te a abertura indiscriminada aos ProdutOS~ 
altamente subsidiados em selis palses dli origem:"' · · 

sr. Presidente; sis. Senadorils, ·não tém~' fei
to apenas criticas, teinos ~~soluçõeS: ·· ,"· . 

Em resposta a essa érise uistâJa,$ r.il ~~~- . 
tura é preciso avançar o p~ssc de ~ritização; 
oferecendo na seqüência do pagamento das dfyj~ · 
financiamentos adequados, 8el)1 o que !l.ll'l!3didá ter
minará servindo apenas para solucionar ~ Proble!liá 
das instituições financeiras, transferindo o proble!M 
da inadimplência dos produtores para· a frente,, sem 

uma ~~:~i:~':-nk já temos ~fim~idó ~~ 
Casa, desde que aqui chegamos, é inadiáVel a !lia-
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boração de uma política de longo prazo para a agri
cuUura, com proteção e garantias ao produtor nacio
nal, capitalização do campo, fixação do produtor na 
terra e geração de empregos. 

Por outro lado, é preciso rever, com rapidez, a 
atual política de importações, ao mesmo tempo em 
que se faz necessário uma política mais clara e defi
nida de apoio aos produtores, sem o que estaremos 
apenas gerando re.nda e empregos no exterior, e fa
lência e empobrecimento e desemprego no País. 

Tais medidas, afiadas a reforma tributária e fis
cal, à formulação de uma política industrial para o 
País, a um maior compromisso com o patrimônio pú
blico e com as questões sociais são assuntos que, a 
nosso ver, devem tomar a atenção do País neste 
próximo ano. 

Esses são alguns compromissos que trouxe 
para este importante espaço da vida política nacio
nal, e que procurei honrar desde que aqui cheguei, 
buscando sempre contribuir para o debate nacional, 
para a busca de soluções concretas, mas sem per
der a identidade, e, acima de tudo, o sentimento da 
igualdade, do respeito, do amor ao próximo, da de
mocracia e do patriotismo. 

É por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, que, antes de consumirmos o tempo, as ener
gia;> e as iniciativas desta Casa, do Congresso Na
cional e do próprio Executivo com o debate da ree
leição, temos o dever de apresentar soluções para 
esses problemas, que se agravam dia-a·dia com o 
desemprego cada vez maibr, com a falência da in
dústria e do comércio e coro a destruição '.do setor 
primário nacional. ·, · ·, 

Ao concluir, gostaria, mais uma vez, de trans
mitir os nossos agradecimentos a todos, tanto fun
cionários como Partainentare.s desta Casa, desejan
do um feliz Natal e um Próspero Ano Novo, expres
sando os sentimentos de que •a esperança de mais 
um ano de realização se concretize em cada um de 
nós, sempre•. 

Vamos fazer de 1997 um ano de valorização 
do ser humano em toda a sua dimensão, de afirma
ção dos valores coletivos e de mais solidariedade 
entre os povos do mundo, com amor ao próximo. 
igualdade entre homens e mulheres, liberdade e, 
acima de tudo, união dos brasileiros em favor de um 
país soberano, independente e com justiça social. 

Muito obrigada! 

Durante o discurso da Sra. Emília Fer
nandes, o Sr. José Eduardo Outra, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Nabor Júnior. 

o s'R:· PRESIDENTE (Nabo r Júniorf ::::-bóné:ê-. 
·do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
por 20 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, nesta pe
núttima sessão do ano legislativo, é natural que se 
procure fazer um balanço das atividades, um balan
ço do próprio ano político. 

É lógico que um balanço feito por um parla
mentar de oposição, de um Partido com uma banca
da de cinco Senadores, se for feito·apenas do ponto 
de vista estatístico, daquilo que consideraríamos vi
tória ou derrota, seria um balanço extremamente ne
gativo. Mas não é por este caminho que pretendo 
enveredar. Pretendo fazer um balanço do ponto de 
vista do interesse do Poder Legislativo, particular
mente do Senado da República. 

É cristalino que a democracia brasilei~está 
manca, porque, quando falamos que na demqeJiacia 
existem três Poderes independentes e harmõnicos 
entre si, é de se supor que nesse tripé as três per
nas tenham aproximadamente o mesmo tamanho. 

Mas não é isso que estamos vendo na Repúbli
ca Federativa do Brasil, em nosso sistema presiden
cialista, quando falamos nas medidas provisórias -
aliás, coisa inécfota no mundo. Existe um ãotado que 
diz que aquilo que só tem no Brasil e em mais ne
nhum outro lugar do mundo ou é jabuticaba ou é bo
bagem. Como não estamos falando de jabuticaba, 
temos que registrar que caímos numa bobagem ou 
numa excrescência. 

A grande verdade é que hoje temos úma abso
luta hipertrofia do Poder Executivo e uma absc;>luta 
atrofia do Poder Legislativo. A grande verdade é 
que, no Congresso Nacional, ·nós só tratamos das 
bijuterias, as questões efetivamente importantes 
para a nação brasileira e para seu povo, as questõ
es importantes das. mais diversas áreas, seja no 
campo econômico, político, científico, tecnológico ou 
cultural, emanam apenas do terceiro andar do Palá
cio do Planalto. Ali está, efetivamente, o Poder Le
gislativo brasileiro. 

O Presidente da República é o mesmo que, 
quando Senador, fez desta Casa vários pronunCia
mentos bastante rigorosos e firmes - alguns deles 
tive a oportunidade de ler aqui nesta Casa - contra a 
reedição de medidas provisórias, contra a folma 
com que o Presidente da República de então se utili
zava desse instrumento, que de acordo com a Cons
tituição Brasileira deveria ser restrito para assuntos 
de urgência e relevância. ESse mesmo Presidente· 
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que quando Senador fazia esses pronunciamentos 
não se fartou de reeditar sucessivas medidas provi
sórias. Na verdade, o Congresso tem se debruçado 
apenas sobre emendas constitucionais, porque esse 
caso não pode ser objeto de modificação por medi
das provisórias, e emendas constitucionais sempre 
do interesse do Executivo, porque as propostas de 
emenda constitucional de iniciativa dos parlamenta
res não prosperam no Senado ou na Câmara dos 
Deputados. 

Chegamos a uma situação em que temos 50 
medidas provisórias em tramitação no Congresso 
Nacional e que o Congresso não vota. Algumas de
las já tivemos oportunidade de homenagear no cafe
zinho, por iniciativa bem humorada do Senador Ney 
Suassuna, cantando parabéns e acendendo veli
nhas para uma que foi reeditada 42 vezes, para ou
tra que foi reeditada 40 vezes, e para outra reedita
da por 36 vezes. 

E é este o nosso Congresso Nacional. Uma de
monstração de que o Congresso Nacional não legis
la é que o Governo edita medidas provisórias e nós 
não as votamos. Mas outra demonstração é que 
aquilo que votamos e com que o Governo não con
corda, o Governo veta e o Congresso não aprecia o 
veto. Não estou encontrando a tabela de vetos, mas 
parece-me que ainda há veto de 1993, do Presiden
te Itamar Franco, que o Congresso Nacional até hoje 
não-apreciou. 

- - É uma situação absurda para o Congresso Na
cional, para o Poder Legislativo brasileiro, e que nós 
não nos dispomos a modificar. 

É preciso, inclusive, fazer uma análise mais 
precisa quando se diz que essa modificação não é 
feita por culpa do Congresso Nacional. É lógico que 
é por culpa do Congresso Nacional como instituição. 

Mas a grande verdade é que o Congresso Na
cional ainda não modificou isso, não vota as medi
das provisórias, não vota as propostas de emenda 
constitucional, que pelo menos limitam as medidas 
provisórias, porque as lideranças do Governo nesta 
Casa e na Câmara dos Deputados não se dispõem 
a votar, não dão quorum para votar nas sessões do 
Congresso Nacional, porque preferem manter a coi
sa como está. É muito ma.ís cômodo. 

Temos que votar nesta Casa um projeto que é 
um verdadeiro zumbi, de 1991, do então Deputado 
Nelson Jobim, que pelo menos limita a possibilidade 
da r_!!edição de medidas provisórias. Mas não vota
mos nunca. Já fizemos, várias vezes, requerimentos 
solicitando a sua inclusão na pauta, mas a Liderança 
do Governo não se dispõe a votar. 

A alegação é a de que o projeto é inconstitucio
nal. Mas, ao mesmo tempo, o Governo não pode vo
tar contra o projeto, o que seria lógico, porque, se 
ele é inconstitucional, vamos . rejeitá-lo e arquivá-lo. 
E não votamos também-porque o projeto é do Depu
tado Nelson Jobim, e não fica bem rejeitar, sob <\k!
gação de inconstitucionalidade; um projeto do atLill 
Ministro da Justiça, Nelson Jobim •.. -.,:.c ....• 

Quero ver como este Senado vai se comportar 
quando o Ministro Nelson Jobim for indicado Ministro 
do Supremo, o que provavelmente_ vai acontecer e 
vai passar pelo crivo do Senado. De acordo com a 
Constituição, para ser Ministro .do Supremo é preci-. 
so ser aprovado pelo Plenário do Senado e ter notó
rio saber jurídico. Estou curioso para saber como 
vão se comportar os Srs. Senadores que sempre di
zem que o projeto de autoria do Deputado Nelson 
Jobim é inconstitucional quando tiverem que votar a 
indicação do Sr. Nelson Jobim para Ministro do STF. 

· Ora, se S. Ex' apresentou um projeto inconstitucio
nal, S. Ex" não tem notório saber jurídico. Se S. Ex' 
não tem notório saber jurídico, não pode ter o seu 
nome aprovado pelo Senado para ser MiniStro do · 
STF. Confesso que estou curioso para ver como 
será resolvido esse episódio, · que provavelmente 
acontecerá, no ano que vem, nesta Casa. -

A verdade é que nós não votamos. Existem 
cinco ou seis propostas de emenda constitucional, 
no Senado, que visam aCabar com a farra das medi
das provisórias. Elas já entraram e saíram da pauta 
'n' vezes. Chegamos ao ponto de ter uma Comissão 
Especial do Senado, presidida pelo Presidente àa: 
Casa, Senador José Samey, que tinha o objetivo de 
encontrar uma solução para as medidas provisórias. 
Foi indicado Relator o Senador Josaphat MarinHo, 
que fez questão de registrar, por diversas vezes, 
que o seu parecer na Comissão não significava o 
seu pensamento, mas única e exclusivamente a sis
tematização de urria série de propostas que existiam 
em tramitação nesta Casa. Mesmo assim, esse_ pa
recer, por -não ser do agrado do Presidente da Repú
blica, acabou sendo 'detonado' na Comissão i:te 
Constituição, Justiça e Cidadania, por um parecer do 
Senador José Fogaça, que melhora a situação em 
relação à atual, mas não resolve o problema. E nem 
esse parecer nos dispusemos a votar em plenário. E 
assim continua o nosso Congresso Nacional. 

E no Poder legislativo, que está absolutamen
te apequenado em relação ao Executivo, existe a si
tuação particular do Senado que, dentro de um Po
der legislativo apequenado, está em situação mais 
subaHerna em relação à Câmara. Temos 'n' exem-
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pios de projetes. Votamos, semana passada, o P..o--· 
jeto que regulamenta a navegação de cabotagem. 
Ele ficou onze meses na Câmara dos Deputados. Lá 
foi criada Comissão Especial, foram ouvidas pes
soas dos mais diversos setores, da Marinha, os ar
madores. Ele chegou aqui em regime de urgência, 
não passou pela Comissão de Infra-Estrutura, pela 
de Constituição, Justiça e Cidadania, pela Comissão 
de Assuntos Económicos, embora nele houvesse 
flagrantes inconstitucionalidades. Nós o votamos em 
plenário, sempre sob o argumento de que é impor
tante para o Brasil e o Senado não pode atrasar a 
votação, porque a Câmara já o debateu exaustiva
mente. 

Isso valeu para o petróleo, para as telecomuni
cações, para as empresas nacionais, para a cabota
gem e também, pasmem, para um projeto que é a 
própria essência da existência ·do Senado da Repú-

. blica, a Casa que representa a Federação: votamos, 
em regime de urgência, um projeto que tratava da 
isenção do pagamento de ICMS para a exportação 
de produtos primários e sarni-elaborados. Um proje
to que dizia respeito principalmente aos Estados, 
que esta Casa, teoricamente, representaria. 

Mas esse projeto foi aprovado na Câmara dos 
Deputados, porque era de autoria do então Deputa
do Antonio Kandir, que depois virou Ministro, e havia 
interesse em aprová-lo, como projeto do Governo. 
Ele-foi aprovado na Câmara, veio para cá e foi apro
vaao, a toque de caixa, em regime de urgência. 

E depois temos que resolver os problemas dos 
Estados. Aprovamos um monte de isenções, sempre 
em regime de urgência, e depois temos que rolar as 
dívidas dos Estados, temos que encontrar solução 
para os Estados, quando não nos dispomos a nos 
debruçar sobre questões que dizem respeito à Fede
ração, que é o motivo pelo qual estamos aqui. Este, 
a meu ver, foi o mais grave. Mas há "n" outros. 

Na convocação extraordinária, provavelmente 
o Governo vai querer aprovar um projeto em regime 
de urgência, o que criou o famoso contrato temporá
rio de trabalho, que o Governo alega que vai gerar 
mais empregos. Embora o exemplo dos países que 
aprovaram projetas semelhantes mostre que eles 
não contribuíram em nada para aumentar o empre
go. Esse projeto ficou na Câmara mais de um ano. 
Teve adiada a votação por várias vezes, porque o 
Governo entendia que era um projeto antipopular e, 
po~nto, não interessava votá-lo, antes da eleição, 
na Câmara dos Deputados. Esse projeto foi aprova
do na Câmara com uma d~erença de apenas 23 vo
tos, com uma divisão muito grande na base gover-

nisià. P"õnarifõ;· kra uih prtljet; polêiru~ não ai>enas · 
entre Governo e oposição, mas polémico por nature
za; um projeto em que, por exemplo, foi para a tribu
na. na Câmara. para f;3lar contra a sua _aprovação, o 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara. Deputado Aluísio, do PMDB de São 
Paulo. Aposto que o Gov13mo vai querer aprovar 
esse projeto em regime de urgência, durante a con-
vocação extraordinária nõ mês de janeiro. , 

Mais uma vez, vamos chegar aqui e espernear, 
espernear, mas os Srs. Senadores vão dar urgência 
e vão aprovar o projeto sem passar por nenhuma 
Comissão e sem chamar os setores envolvidos para 
um debate nesta Casa. Chamar os empresários, 
chamar os trabalhadores para demonstrar que esse 
projeto não é isso que o Governo anda dizendo, ou 
seja, que vai resolver o problema de desemprego no 
Brasil. 

Enfim, af não é uma discussão de oposição ao 
Governo; aí não é uma discussãd entre direita e1es
querda; não é uma posição do PT, do PSDB ou do 
PFL É uma questão que diz respeito à própria conti
nuidade desta Casa, como instituição imporújnte 
para o fortalecimento da democracia. 

A continuar essa postura por parte do Senado 
em relação a tantas matérias importantes, particular
mente matérias inerentes ao princípio da Federação, 
cada vez vai ficar mais fortalecida a tese de que va
mos aplicar uma situação unicameral no Brasil, ou 
seja, vamos extinguir o Senado. Inclusive, confesso 
que dentro do meu Partido, por ocasião· da Constitui
ção, eu não era parlamentar, mas era dirigente do 
PT, eu defendia a proposta de unicameralidade, de 
extinção do Senado. Não levarmos em consideração 
as questões federativas que poderiam ser prejudica
das na situação de uma república federativa como o 
Brasil. Mas a continuar como está, cada vez fica 
mais descartável a situação do Senado da Repúbli
ca. Isso diz respeito às sessões propriamente ditas 
do Senado Federal e às sessões do Congresso. 

Quere registrar· que em dois anos de mandato 
de Senador nunca votei naquele painel do plenário 
Ulysses Guimarães, e isso não ocorreu por falta, já 
que estou sempre presente às sessões do Congres
so, mas porque a interpretação que se deu ao Regi
mento do Congresso, na prática estabelece uma ins
titucionalização de subaltemidade do Senado em re
lação à Câmara. 

Quando se pede verificação de votação na Câ
mara, diz-se que não se pode pedir verificação de 
votação no Senado enquanto não transcorrer o es
paço de uma hora, quando a sessão do Congresso 
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Nacional não é unicameral, mas conjunta, da Câma
ra e do Senado, e as votações se dão de forma se
parada. Se as votações se dão de forma separada, 
todos os procedimentos relativos à votação - e a ve
rificação de quorum é um procedimento relativo à 
votação - têm que se dar de forma separad?. Mas, 
como não é assim, os Srs. Senadores podem, inclu
sive, se esconder no anonimato, não precisam apa
recer nas sessões do Congresso, porque sabem que 
nunca vai haver uma verificação de votação e eles 
nunca· vão ter que votar uma matéria no Senado. Se 
a matéria vai a voto nominal na Câmara, como não 
se pode pedir verificação antes de uma hora, não se 
vota no Senado. 

Essa é a interpretação que vem sendo dada 
para o Regimento Comum do Congresso Nacional. 
E o nosso Senado continua, cada vez mais, se si
tuando em posição de inferioridade dentro de um 
Poder que - como já disse anteriormente - vem se 
colocando em posição de inferioridade em relação 
ao Poder Executivo. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para 
não dizer que não consideramos nada de positivo, 
registramos que o Senado deu urna contribuição im
portante, não só o Senado, mas o Congresso de 
modo geral, em relação a alguns temas. Por exem
ploi- já votamos dois projelos que contribuirão para o 
avanço da reforma agrária no Brasil; votamos o pro
ja!õ"do rito sumário, que já foi à sansão; votamos o 
projeto do Ministério Público; já existe o parecer do 
Senador Ramez Tebet em relação ao projeto que re
gulamenta ou que disciplina as liminares, e espero -
já houve promessa por parte do Líder do Governo, 
que espero seja cumprida - que esse projeto seja in
cluído na convocação extraordinária para que pos
samos votá-lo; como possivelmente o Senado fará 
modificações, dar-se-á tempo para a Câmara apre
ciar a matéria ainda durante a convocação extraordi
nária. 

Gostaria também de lamentar que o Senado 
não1eflha· aprovado ~·os-Srs: Senaãores sé ·recusa
ram - uma prerrogativa que propúnhamos restabele
cer para o Senado, no que diz respeito à privatiza
ção. Como no Senado perder de pouco é vitória, 
acredito que o resultado da votação da última quin
ta-feira, quando o meu projeto foi rejeitado por qua
tro votos, tendo votos favoráveis em todos os Parti
dos - PSDB, PFL, PTB, PPB, enfim, de lodos - da
mon_slra de forma mais cristalina que a oposição à 
privatização da Vale do Rio Doce não é uma posição 
apenas da oposição sectária ou de esquerdistas 
saudosos. Creio que o resultado foi um bom sinal 

. 
para o Executivo, porque pelo menos quase a meta
de desta Casa não concorda com a forma como vem 
se dando a privatização da CVRD. 

Se considerarmos que nas emendas constitu
cionais de interesse do Governo que passaram por 
esta Casa, a votação mais apertada para o Governo 
foi na emenda do petróleo, de 52 a 17, perder um 
projeto por 28 a 24 foi um sinal muito bom que o Se
nado deu ao Executivo de que a questão da Vale 
não pode continuar sendo tocada desse jeitO. 

Feito este balanço, não do ponto de vista da 
Oposição, mas do ponto de vista de um Senador 
que quer fazer uma análise do fortalecimento do Le
gislativo, do Partamento brasileiro e da democracia, 
quero encerrar desejando a todos os Srs. Senadores 
e a todos os funcionários um feliz Natal e que o ano 
de 1997 seja melhor do que o de 1996. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Por per

muta com o Senador Henrique Loyola, concedo a 
palavra ao Senador Bernardo Cabral. . 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, quero agradecer ao nobre Senador Henrique 
Loyola pela permuta. É que se não. fosse isso eu 
não leria oportunidade de demonstrar como o regi
me democrático funciona bem. É por ar, por este ca
minho, que se pode verificar que nos parlamentos as 
opiniões divergem e, ao final, acabam se encontran-
do. . •. •. . n 

Neste instante, por exemplo, quero divergir do 
eminente Líder José Eduardo Outra quanto à postu
ra do Senado. Para mim, tenho a impressão de que 
a atuação do Senado não se mede por horas, mas 
por séculos. A tradição desta Casa, com a sua matu
ridade, com a sua compreensão ·e com a sua tole
rãncia, até porque isto é uma caracterlstica de 
quem, como o eminente Senador que presid9Jlle 
esta sessão, embranquece os cabelos, dá à tóna, 
emerge, vem a diferença da· Câmara. Ãii, onde eu 
passei, aprendi, vivi, sofri, há como o que um insopi
tável desejo, uma ardência do combate; aqui, da ·pa-
cificação. · 

Veja V. Ex", Sr. Presidente, que já vem de 
mais de um mandato, que, no dia em que este País 
se transformar em um País unicameral, o Estado de 
V. Ex" e o meu, e quem sabe até o do próprio Sena
dor José Eduardo Outra, estaremos soçobrando ao 
sabor das grandes bancadas que comporão apenas 
um Parlamento, que é a Câmara dos Deputados -
porque, aí se representa o povo e não a Federação. 
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E quando me refiro a pequeno, refiro-me ~ ~e~os 
de representação e não em termos de quahf•caçao, 
é bom que se diga, porque o eminente Líder do PT, 
assim como nós outros, faz parte de um Estado pe
queno em termos de representação na Câmara. E_ aí 
a beleza da existência do Senado n~ma Federaçao: 
saber que o voto do Estado do Amazonas vale tanto 
quanto o do Estado de São Paulo. Vale a pena veri
ficar que nem tudo está perdido. 

Tenho visto, ouvido, lido muitas criticas ao Par
lamento. Hoje quero deter-me quanto ao Senado, 
porque, pela primeira vez, nos últimos dois anos, ao 
longo de ter ouvido restrições e análises criticas,. al
gumas até procedentes e outras absolutamente ·~
procedentes, dizer que o Senado, e por que nao 
completar o Congresso, nestas últimas horas, deu 
uma nítida prova de quem trabalha. E o que é la
mentáv&l, o que é de se deplorar, é que vez por ou
tra, quando se coloca uma análise contundente, se 
arrolam todos os Parlamentares como se não hou
vesse aqueles que comparecem aqui diariamente e 
discutem, analisam,· julgam, censuram, contestam, 
mas aqui se encontram, numa representação típica 
de quem respeita o voto daquele que recebeu para 
vir até aqui. 

Sr. Presidente, quando vejo a censura de que 
um: parlamento custa caro aos cofres da Nação, eu 
ouso dizer que muito mais caro custaria aos cofres 
da-Nação se o Parlamento estivesse fechado, por
que aí estaríamos em plena ditadura, não funcionaria 
o Parlamento, não funcionaria a imprensa, não funcio
narlam os órgãos de comunicação e nós não estaria
mos - e sem dúvida isto é autêntico - aqui a dizer, a 
registrar, a falar dos ecos, dos clamores, das angustias 
populares que só ressoam aqui no Parlamento. 

De modo, Sr. Presidente, que na ardência da 
mocidade do Senador José Eduardo Dutra, com a 
minha maturidade, quero encontrar um ponto de 
equilíbrio. Dizer que nem tudo que S. Ex' arrisca na 
sua critica, nem tudo que arrisco na minha defesa, 
não há uma procedência. De um lado, quando S. 
Ex" reclama que alguns se acocoram, se omitem, fo
gem, desertam de problemas sérios aqui na vota
ção, gostaria que S. Ex" registrasse que o meu voto 
foi favorável ao seu projeto. Não apenas o voto, mas 
a defesa da tribuna encontrando o leito constitucio
nal, quando eu dizia qual era o suporte para a sua 
reivindicação. Quando alguns fogem, Sr. Presidente, 
repito, nem por isso o Parlamento está sujeito ao 
que llá de pior. 

O Sr. José Eduardo Outra - V. Ex" me permi
te um aparte, nobre Senador? 

O SR. BERNARDO CABRAL .,... Com muita 
·honra. Mas não pense que lhe cito pela provocação 
do aparte, lhe cito pelo registro que me merece na 
elegância do nosso diálogo. . , 

O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Seriado r 
Bernardo Cabral, V. Ex' não teve a oportunidade de 
ouvir todo o meu pronunciamento, e acredito que, 
talvez, seja isso que esteja· levando V. Ex' a pensar 
que há uma divergência entre os nossos pensamen
tos. Acredito que não haja. Procurei fazer um balan
ço de como vi o Poder Legislativo, o Parlamento bra
sileiro nesse período, e, dentro do Parlamento, o Se
nado. Exatamente por entender que é fundamental 
para a própria consolidação da democracia brasileira 
que os Poderes sejam harmónicos e independentes 
entre si, cheguei a dizer que o tripé da democracia 
brasileira estava manco, foi esse o termo que usei, 
porque está havendo uma hipertrofia do Poder Exe
cutivo e uma atrofia do Poder Legislativo. Citei, parti
cularmente, o caso das medidas provisórias, onde o 
Executivo vem insistindo na sua reedição e o Con
gresso não se dispõe a regulamentar essa questão, 
fiZ até o contraponto de quando se fala 'o Congres
so', tem-se que tomar um pouco de cuidado ao dizer 
isso, porque, na verdade, o Congresso não se dis
põe a revê-lo, porque a base governista nesta Casa 
sempre prefere manter a coisa como está, porque é 
muito mais cômodo para o Executivo continuar po
dendo legislar sobre medidas provisórias. Chega
mos a esta situação esdrúxula, no Brasil, de termos 
um presidencialismo com medida provisória Então, 
este aspecto que considero preocupante para a de
mocracia brasileira, é que o Parlamento brasileiro 
vem tendo cada vez mais reduzida a sua influência. 
E dentro do Parlamento brasileiro, o Senado vem 
tendo cada vez mais reduzida a sua influência por
que tem se disposto, de um modo geral, apenas a 
carimbar projetas que ficam meses e meses na Câ
mara dos Deputados e no Senado Federal são apro
vados a toque de caixa. Exatamente no sentido con
trário ao que disse V. Ex", de que aqui no Senado as 
coisas se passam em anos. Aqui as coisas estão se 
passando em minutos; uma série de matérias impor
tantes. Fiz questão de registrar uma matéria que era 
inerente à própria existência desta Casa, que é 
aquela matéria da isenção do ICMS pam. ~xporta
ção, que dizia respeito, principalmente, aos Interes
ses dos Estados, que ficou alguns meses na C~
ra e depois foi aprovada aqui, no Senado, em ~gl
me de urgência, sem que os Senadores pudessem 
se debruçar sobre esse assunto. Portanto, foi dent~ 
dj3558 lógica que fiz questão de registrar que a contl-
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nuar esta prática, por parte do Senado, vamos aca
bar fortalecendo a visão daqueles que acreditam 
que o Senado é uma Casa descartável, e que, por
tanto, pode ser extinta. Essa avaliação que faço, 
essa crítica, é em relação à postura do Parlamento 
brasileiro, que vem cada vez mais se submetendo 
aos interesses do Executivo. Muito obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Quero dizer a 
V. Ex", Senador José Eduardo Outra, que não ouvi o 
início do discurso de V. Ex"- nem precisava ouvi-lo. 
V. Ex" exerce a liderança por telepatia, e quem 
sabe, se eu não tinha a idéia do que seria capaz de 
ouvir, e é o que aconteceu. 

Mas, no começo, eu registrava que ao final nós 
convergeríamos para o mesmo ponto. Estamos ca
minhando e olhando na mesma direção, que é o for
talecimento do Parlamento como instituição. A nossa 
única divergência é que considero o Senado uma 
bela instituição. Posso fazer restrições a alguns que 
lhe integram, que talvez não entendam o que repre
senta o Senado. Daí a minha defesa. Defesa que vai 
até ao Jornal do Senado, à TV do Senado, que 
têm propiciado a um sem-número de pessoas que 
assistem a um e lêem ao outro, a oportunidade de 
que Senadores trabalham, produzem e fazem aquilo 
que considero uma das coisas mais fundamentais 
da democracia: o exercício nítido, claro, transparen
te de um mandato legislativo. 

··--·Quero reconheCer, e o proclamo, não há por
qÜe esconder, que precisamos fortalecer o Poder 
Legislativo. Quando dizia que ao longo dos anos ti
nha ouvido críticas a esse Poder, nas últimas 48 ho
ras os mais amargos comentaristas renderam as 
suas homenagens ao trabalho do Congresso; uns 
elogiando a aprovação do novo Imposto Territorial 
Rural, outros mostrando a Lei de Oiretrizes e Bases; 
mas, no fundo, se convenceram -antigamente, esta
vam vencidos, mas não convencidos - de que não 
há possibilidade nenhuma de se exercitar um grande 
país sem um bom Parlamento. 

As medidas provisórias, Senador José Eduardo 
Outra, lamentavelmente, foram uma forma pela qual 
se acocoraram aqueles que na Assembléia Nacional 
Constituinte defendiam o sistema presidencialista de 
governo e retiraram a aprovação que nós outros - e 
aí me incluo, porque defendo o sistema parlamenta
rista - havíamos aprovado na Comissão de Sistema
tização. Não é possível que o instituto da medida 
provisória conviva com o sistema presidencialista, e 
isso foi advertido. · 

Invocando mais uma vez o testemunho do Se
nador José Fogaça, lembro-me de que, na ocasião, 

um dos Senadores capitaneava isso; apenas omito o 
seu nome por urna questão de respeito e ética; ad
verti a esse então cómpanheiro Constituinte que 

· acabariam inserindo no texto constitucional algo que 
não poderia conviver com o sistema presidencial~. 
que é a medida provisória, e a Constituição acabaria 
tendo a circunstância de ser caolha - um olho vai 
para um lado e o outro para o outro. 

Veja V. Ex" que tanto isso é verdade que os 
três úRimos Presidentes da República - e não preci
so dizer que essa é uma crítica amarga e contun
dente, mas, por uma coincidência, quem sabe, saí
ram desta Casa o Senador José Samey, o Senador 
Itamar Franco e o atual Presidente da República, o 
Senador Fernando Henrique Cardoso -, sem nenhu
ma exceção, sempre combateram os Presidentes 
que utilizavam a medida provisória:-OôsêrVein que, 
nesse instante, eles eram prego; porém, quando vi
raram martelo, passaram a utilizar a medida provisó
ria, dizendo que o País é ingovernável com a Consti
tuição que tem. Respondo que o Pafs seria ingover
nável se não tivesse a Constituição promulgada em 
1988. . 

Essa é a razão, Sr. Presidente, da minha pre
sença na tribuna; defender o Senado, esta Casa Le
gislativa, onde não é fácil chegar, sobretudo para 
aqueles que chegam como V. Ex" chegou, como 
chegou o Senador Nabor Júnior; com dificuldades, 
lutando contra um poder econômico que avassala 
sempre, quando a eleição é majoritária Sabemos 
que não é fácil aqui chegar com um plano de inde
pendência, sem se engolfar. Posso dizer isso porque 
venho de um Estado onde o rio é o grande manan
cial, e quem observa o rio sabe que desde as suas 
cabeceiras eles vão cavando os seus próprios leitos; 
cavar o próprio leito no Senado, onde a dificuldade 
se toma cada vez maior, e ver que a Casa começa a 
sofrer quando alguns de dentro a criticam lá fora, 
quando deveriam fazer a critica como V. Ex", aqui 
dentro, para que, a partir dela, possamos encontrar 
o denomiRador comum, a solução para que o Sena-
do se fortaleça cada vez mais. · 

Na Assembléia Nacional Constituinte, Senador 
José Eduardo Outra, foi imenso o número de emen
das que passaram por esta mão, com o ·propósito de 
extinguir o Senado, e eu nem imaginava que um ·dia 
aqui estaria. A todas dei parecer contrário, porque 
esta Casa, num regime federativo, será a contraba
lança, o contraponto, ora freando o que vem da Câ
mara, conforme há pouc;o. se referiu V. Ex", ora 
transformando-se - o que é errado e equivocado -
num mero carimbador, como se fosse um cartório a 
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reconhecer finnas de pessoas que têm de estar aqui 
registradas. 

sr. Presidente, não preciso ir adiante. A posi
ção, ao final, é sempre em defesa do Poder legisla
tivo. A caminhada é sempre apontando para aqueles 
que não caminham fora da sua sinceridade. Digo 
aos meus eminentes companheiros Senadores que 
quem caminha na fantasia acaba tropeçando na rea
lidade. Não pensar que a fantasia de viver sem o 
Senado será tropeçar na realidade de uma ditadura 
mais adiante trata-se, sem dúvida nenhuma, de um 
erro crasso, difícil de ser reparado. 

É pena que nesta tarde eu registre, mais uma 
vez, que a qualidade dos presentes se impõe a uma 
quantidade enonne. Mas vejo os que aqui se encon
tram, uns, com dificuldades, como o eminente Sena
dor Henrique loyola, que pennutou comigo o seu 
tempo, embora tendo um compromisso e a necessi
dade de se ausentar dentro em pouco. 

Mas fica o alerta: sem o Senado, a Federação 
não será a Federação, e sem o Poder Legislativo 
não haverá democracia neste País. 

O Sr. Ney Suassuna - Pennite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Tem V. Ex" o 
aparte, eminente Senador Ney Suassuna. 

: · O Sr. Ney Suassuna - Senador Bernardo Ca
bral, quero apenas parabenizá-lo. Ouvi só a parte fi
·Ral-do discurso de V. Ex", mas isso foi suficiente 
para tomar conhecimento da obra literária que profe
riu. V. Ex" está completamente certo; sem o Senado 
não há Federação; esta é a Casa dos Estados, é 
aqui que defendemos cada rincão deste País. Para
béns, Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Ney 
Suassuna, quero agradecer-lhe o aparte. Temia que 
amanhã, quando este discurso estivesse publicado 
no Diário do Senado, desta fonna improvisada, 
sem nenhuma revisão, alguém dissesse que de 
nada teria valido. O aparte de V. Ex" dá a tônica de 
que alguma coisa foi aproveitada. 

Agradeço-lhe, incorporando-o e registrando-o, 
como parte de quem tem a aprovação de um com
panheiro Senador. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Henrique Loyola, por 
20 minutos. 

. O SR. HENRIQUE LOYOLA (PMpB-SC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje pela 

- manhã, muito rapidamente, ocupei esta tribuna, não 

. 'só para agradecer a companhia, a amabilidade e a 
·cortesia de v. Ex"s, como também para apresentar 
as minhas despedidas, já que, no dia 27 do corrente 
mês, conclui-se meu período de trabalho nesta 
Casa. 

Também desejo prestar contas do trabalho 
aqui feito durante esses quatro meses. Pelo tempo 
exíguo de que dispunha, não pude fazer maiores 
considerações sobre as questões que afligem a po
pulação brasileira. Nesses quatros meses em que 
aqui estive, procurei sempre me manifestar com 
base naquilo que senti lá fora, a preocupação públi
ca com as suas questões. 

Por essa razão, fiz outros discursos, todos eles 
preocupados com a população brasileira, em ne
nhum momento defendendo os meus interesses ou 
os interesses corporativos, empresariais ou indus
triais. 

Em relação aos quatro projetes de lei que apre
sentei, gostaria de destacar, pelo menos, dois. Um 
deles procura alterar a legislação que impõe restri
ções ao uso da Mata Atlântica, especialmente no sul 
do País, atribuindo às prefeituras, dentro do períme
tro urbano, a concessão de licenciamento, de§lle 
que, na data da extinção da lei, em 1988, ten~~ 
tido um plano ou um sistema de defesa do meio am
biente definido e claro, evitando-se, assim, que o pe
rímetro urbano pudesse ser manipulado a partir da 
data da eventual aprovação de um projeto de lei 
desses. 

O outro projeto, que já está tramitando na 
Casa, é aquele que pennite que uma partilha possa 
ser obtida com uma simples escritura pública em 
cartório, porque, como disse no início, a preocupa
ção é com o contribuinte, com a população, que en
contra o Poder Judiciário congestionado, levando, 
muitas vezes, anos para conseguir regularizar úma 
situação em que os herdeiros, tranqüilamente, con
cordam que os bens dos pais fiquem para o rema
nescente ou que, entre si, distribuam de comum 
acordo. 

Esse projeto dispensa a participação do Poder 
Judiciário, pennitindo que, por uma simples escritura 
pública, seja efeiuada a partilha, sem maiores com
promissos, sem maiores preocupações, sem perda 
de tempo e, principalmente, descongestionando o 
Poder Judiciário, o que constitui um dos fatores de 
preocupação da população brasileira, que não conse
gue ver resolvidos seus problemas em tempo certo. 

Fiz uma prestação de contas sobre outros a\os 
aqui praticados na curta gestão deste mandato de 
Senador da República, mas, dentre todos aqul\1 
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que mencionei nos diversos discursos ..:. e por· isso 
pedi este tempo para levantar uma questão -, há um 
que me parece extremamente importante e que pou
co tem sido comentado, nesta República. 

Parece-me extremamente séria a omissão do 
Estado no atendimento do aspecto de segurança 
pessoal - da integridade física e do património das 
pessoas-, pois 95% dos municípios brasileiros não 
possuem sistema algum de segurança contra sinis
tros, apenas 5% pode contar com segurança e isso 
ocorre normalmente na sede das capitais, das gran
des cidades, na sede do Poder, na sede da Corte. 
Mas as médias, as pequenas localidades, o interior 
do País, estão completamente desprovidos, salvo o 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que já conse
guiram um modelo exemplar de participação da co
munidade no processo da defesa civil, têm, portanto, 
amenizada a situação. 

Para destacar a importância do aspecto de se
gurança do património e da vida do cidadão, lembro 
o episódio oconrido em Minas, onde a casa de Tao
credo Neves, património histórico da União, foi con
sumida em poucos minutos, porque aquela cidade -
grande como é, histórica como é, como o são as ci
dades mineiras - não dispõe de nenhum bombeiro 
voluntário ou militar. Soube que, recentemente, lá se 
instituiu uma organização com essa finalidade. 

Por isso, tenho procurado destacar aqui o pro
blema, e faço uso desta tribuna, neste momento, 
para tentar levantar a opinião púbfica e, por que não, 
o próprio Congresso Nacional, para que se olhe para 
esse aspecto com um pouquinho mais de cautela, 
pois não se pode entender como uma pessoa, prin
cipalmente pobre, sem recursos - esse não é um pro
blema do empresário, mas do seu empregado -, que 
leva uma vida inteira para conseguir construir sua 
casa, seu património, comprar o seu automóvel, a sua 
geladeira e a sua televisão, em minutos, veja desapa
recer, sob um incontrolável fogo, o seu património. 

Pergunta-se: onde está a segurança do indiví
duo? De que lhe adiantou ter mais ou menos saúde, 
ter mais ou menos educação, ter mais ou menos pa
trimónio, se perde a vida e o património em questão 
de minutos? O problema é que o incêndio, quando 
acontece, não avisa, não causa dor de banriga nem 
dor de cabeça, não cria nenhuma indisposição pré
via, e só aqueles que já tiveram esse problema em 
sua vida, de ver um membro de sua família queima
do ou de ver seu património consumido é que sa
bem do que estou falando. 

Estou procurando ser objetivo. E proponho que . 
este País acorde para esse problema e vá socorrer 

a grande população do interior, principaimente ·aque
la mais desprovida, a mais carente, que sequer t;ip 
condições de ler uma apólice de seguro, para poder 
fazerusodamesma. .::·, G.:...::._. : ... _j,_,: 

O exemplo que pretendo propor, neste Sena
do, para que fique registrado nos Anais da Casa, é o 
modelo que implantamos em Joinville, no Estado de 
Santa Catarina, ao qual denominamos de Programa 
Tripartite, pois três componentes formam a defesa 
civil da cidade. Modéstia à parte, o nosso plano de 
Joinville é um modelo nacional. Possui oito unida
des, viaturas e pessoal; é construído pelas empre-, 
sas com a participação dos sócios. que, na cidade, 
eram 1200 e que, hoje, são 27 mil. . .. :-

0 que isso quer dizer? Que a sociedade quer 
essa solução; paga por essa solução porque, volun
tariamente, contribui com urna sociedade civil que Se 
dispõe a participar com o património .. e com a vida 
alheia. A empresa constrói a unidade e .a oferece à 
população que sabe que os seus empregados, a 
partir daquele momento, têm segurança e vivem em 
segurança e não só tem tal segurança os seus em
pregados tmas todos aqueles que habitam em tomo 
de sua sede. 

E os profissionais do fogo, que chamamos de 
brigadistas- no caso de Joinville, 2.200 bombeiros 
de empresas que participam desse processo, soma
dos apenas 70 profissionais contratados pelo regime 
de CL T, mecãnicos e operadores de unidades de 
bombeiros- acabam promovendo um grupo, em !?r
no de três mil pessoas, que compõem, conduzem e 
mobilizam 34 viaturas, distribuídos em oito quartéis, 
dando à cidade um modelo de defesa civil inigualá
vel, em termos de Brasil, e igualável às melhores ci
dades do mundo, porque em nossa cidade atende
mos a qualquer acidente entre três a cinco minutos, 
qualquer que seja a localização. 

Há aqueles que vão perguntar: mas e o treina
mento? O treinamento é também o melhor que se 
possa julgar em termos nacionais, porque o nosso 
treinamento é conveniado com as entidades mais 
modernas do mundo. Refiro-me ao Estado da Flóri
da e à Bavária, no sul da Alemanha, onde temos tro
cado experiências com estágios de três meses. Por
tanto, desafiamos qualquer Unidade do País a fazer 
um combate de incêndio com a mesma eficiência e · 
com a mesma velocidade. 

A entidade civil de utilidade pública comemora
rá, em julho deste ano, 105 anos de história. Alguém 
dirá: "mas isso é em Joinville, Santa Catarina, onde 
o modelo da colonização alemã-italiana é que acaba 
dando um diferencial". Isso não é verdade, porque 
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em Portugal,.êie·ss mifixiinbéir'óS; 32 mil sâo võfún~ ·-. •· Cíãiie::se8:-p'õpuíaÇãÕdõC9ritio-beste-; qué não con- -
tários; da mesma forma na Espanha, na Argentina e segue ter um poder igual a esse, porque não vê do 
no Chile, em todo o mundo. civilizado há voluntários. lado·do-Estado.um_a,{!Oio, um estími.llo, um incentivo, 
Na Atemãrihã, j)Õr·a~emplo, 1,5 milhão de alemães para que assim se piatique-e que pennita que as 
são bombeiros voluntários, para apenas 40 mil fun- pessoas possam praticar, possam dar vazão ao· seu 
cionários. E aqui, no Brasil, insistimos e persistimos espírito cívico e patriótico de ajudar o seu alheio, 
em continuar a adotar um modelo que não é o mo- sem ter que, necessariameme, ser remunerado ou 
delo do Primeiro Mundo, que é um modelo que não ressarcido. 
conseguirá jamais atender realmente à necessidade É por isso que assumi esta tribuna, hoje, Srs. 
da população brasileira. Senadores, tentando dar um destaque a esse as-

E é fácil entender isso! Basta lembrar aquele pecto de extrema importância e que não temos visto 
grande episódio da enchente do rio ltajaí, no nosso ser levantado nesta Casa e que deixo aqui registra-
Estado. Naquela ocorrência, 300 lanchas dos lates do como uma causa que possa merecer; evemuai-
Ciubes de Joinville foram salvar vidas de pessoas mame, um projeto de lei visando a sua disciplina e 
que estavam se afogando; 300 lanchas particulares, ver incluído no Projeto de Serviço Alternativo Militar 
300 motores particulares, 300 tanques de combustí- como uma solução absolutamente praticável. 
veis abastecidos pelo cidadão, aquele com merllali- Que os recrutas das unidades militares possam 
dade cívica e patriótica, disposto a ajudar o seu par- transitar por uma unidade de bombeiros volumários 
ceiro. ou serem a eles destinados como se fora o próprio 

O que deve fazer o Estado? Tem que ajudar a serviço militar. Como já disseram alguns militares: 
que isso acomeça. O Estado tem ·que fixar legisla- de que adianta uma unidade militar que não saiba se 
ção que viabilize esse processo e não faça com faz defender ou não tenha uma brigada de defesa con-
ou tem feito de forma a não estimulá-lo. tra o fogo? 

O modelo mundial que me parece mais apro- Pois bem, é comum neste Brasil afora não 
priado, pelo que tive oportunidade de conhecer nes- existir sequer defesa contra fogo derllro das uni'fla-
te mundo afora, é o sistema alemão. Por isso, enten- des militares. O que queremos, com essa propostas, 
do :que essas sociedades civis de utilidade pública é que pelo menos o excedente daqueles que não 
não devam ter problemas âe manutenção, mas de- são recrutados possam ser destinados à formac;lão 
vam- ter contribuições objetivas, claras, definidas, de um conjunto de pessoas que procure suprir essa 
cõr\tinuadas e, preferencialmente, corllroladoras. carência de 95% dos municípios brasileiros. 
Para isso, nada melhor do que uma eventual partici- Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
pação na corretagem dos seguros das apólices emi- Durante 0 discutSO do sr. Henrique 
tidas. Loyola, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira 

Na Alemanha, o percentual é de 1 O a 11%, 
mas não acredito que seja necessário o mesmo no 
Brasil, porque não pretendemos ter o padrão da Ale
manha. Mas, de qualquer fonna, pelo menos esse 
percentual eventual sobre uma apólice de seguro já 
reflete o grau do risco do sinistro. É o modelo apa
rentemente mais prático, mais objetivo, que pode 
viabilizar a instalação dessas unidades de voluntá
rios em todo o Brasil, sem nenhuma dificuldade. Se 
alguém disser que não é possível, eu digo que é, 
porque praticamos isso em Santa Catarina. E, por 
incrível que pareça, neste País inteiro, só acontece 
em Santa Catarina e no Rio Grande do SuL 

No Estado do Paraná, que é nosso vizinho, 
não existe nenhuma unidade de bombeiros voluntá
rios~ por conseqüência, fica enquadrado naquela 
que, como os demais, não têm nenhuma cobertura 
no interior. É como se dissesse: dane-se a popula
ção do interior, dane-se a população do Nordeste, 

da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jqão 
França. · 

O SR. PRESIDENTE (João França) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, por 20 
minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a fome é o 
grande fantasma que aflige a humanidade neste fi
nal de século e assusta as pessoas que têm, por 
missão, que governar os seus destinos. 

Quando falamos de fantasmas, não estamos 
usando uma figu'ra, de linguagem, mas estamos cap
tando o efeito perverso da desnutrição; ela transfor
ma seres humanos em defonnações de seres huma
nos, em verdadeiros fantasmas. 

Quando nos deparàmos com duas fotografias 
· como aquelas estampadas na capa da revista Veja 

de algumas semanas atrás, de uma mesma criança 
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que húrês àiios erá scS"pele·e·osso: um arremedo 
de gente e, hoje, está forte e corada, simplesmente 
por ter sido alimentado, duas reações vêm a nossa 
mente: a primeira, motivada pelo impacto inicial de 
total incredulidade no que se vê. A segunda, passa
da a primeira impressão, já de certa alegria por sa
ber que é preciso bem pouco para que uma pessoa 
desnutrida seja salva da morte, basta que ela seja 
alimentada. · . 

É triste constatar que grande parcela da nossa 
população definha por inanição, que a fome esteja 
disseminada por todos os lados. 

A fome e seus subprodutos (marginalidade, 
preguiça, revolta, violência injustiça social, .•. ) estão 
explícitos nos. campos, nas.ruas de qualquer cidade 
e principalmente nas metrópoles, que, como sem
pre, cumpre o seu falso papel de eldorado e acabam 
por mal abrigar hordas de famintos esperançosos: a 
mendicãncia que está em cada esquina, em cada 
barzinho de calçada, em cada vitrine de comida. 

É muito simples falar que basta comida para 
acabar com a fome. O grande problema, Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, é, no entanto, como 
adquirir comida, já que o dinheiro é curto e o seu 
preço elevado para o montante de recursos de que 
dispõe a maioria das famílias. 

. A solução é, a meu ver, baixar o preço de gê
neros de primeira necessidade. Essa baixa, em prin
~' virá do aumento de produfividade e da redu
ção dos custos. No caso específico do Brasil, a pro
dutividade de nossa agricultura vem melhorando a 
cada ano e tem-se até verificado uma redução no 
preço dos alimentos. 

Essa redução aconteceu, entretanto, por obra 
quase exclusiva dos produtores, que se encarrega
ram de reduzir suas despesas. Poderia ela ser mais 
significativa se a carga tributária incidente sobre os 
alimentos fosse mais coerente e não fosse tão exa
gerada. 

O número de tributos que no Brasil onera os 
alimentos é tão grande que fez de nosso País um 
campeão mundial na política de tributar comida. 
Computando-se todos os impostos e taxas das esfe
ras federal, estadual e municipal, chega-se a 43 tri
butos, o que toma o seu recolhimento muito comple
xo e muito elevado o valor total a ser pago nos co
fres públicos. 

Enquanto nos países desenvolvidos existe uma 
alíqo,Jota reduzida para alimentos básicos, que gira 
em tomo de 7%, aqui, no Brasil, o somatório de ta
xas e impostos onera os alimentos em 32,3%, em 
média 

baCios ·revaniados-peiá Associação 8iíiSiieira 
das Indústrias de Alimentação ..., ABIA - praticamen
te foram ra!Hicados pelo economista e professor da 
Fundação Getúlio Vargas, Fernando Rezende, que 
chegou ao índice cinco décimos mais elevado de 
32,7%. 

Essa porcentagem faz do Governo aquele só
cio indesejado da indústria de . alimentos, que não 
trabalha, pouco colabora para que o empreendimen
to dê certo e, no final, ainda abocanha um terço não 
do lucro, mas daquilo que é arrecadado como reOda 
bruta. . 

Alterar esse quadro é fundamental para a so
brevivência da atividade agrícola e para afugentar o 
fantasma da fome. .. . _,. __ , ,., 

Não se admite, no mundo moderno desenvolvi
do, que um Governo vá com tanta gana sobre a eco
nomia, como faz o Goyernq brasileiro, acuando o se
ter produtivo, notadamente o de alimentos. 

Não resta dúvida de que o apetite tributário do 
Governo funciona como um _grande. desestimulo ao 
setor produtivo. . . : , · 

Dessa forma, pode-se Perfeitamente creditar à 
conta do Governo a_ razão da alta dos preços dos ali
mentos e, por conseguinte, da tome que atribula a 
nossa população. .. .. -... . . · . 

-Para mostrar a grande influência que os .fliPu
tos exercem sobre os produtos, o . Deparla!Mnto 
Económico da ABIA montou um _quadro enfocando a 
trajetória do arroz desde. que é vendido em casca 
pelo produtor até a sua aquisição pelo consumidor. 

O quilo do produto ao _consumidor seria de 55 
centavos de dólar, aí incluídos taxas e impostos. De
purando-se do seu preço os tributos, o preço final 
cairia para 35 centavos, doride se vê que 37,1% do 
seu preço, 20 centavos, são tributos. · · · · ·. 

Em outros alimentos ·esSenciais, eomo ·óleo, 
macarrão, café e açúcar, uniCamente a' alíquota do 
ICMS e as contribuições sociais"aumentam o"seu 
preço em 29,25%; no frango, 26,83%; e na carne• 
feijão, arTQz, pão e sal, 21,1~%: · ·"'· · · · 

Enquanto isso, tomo ~ rePetir, Sr. Presid~e, 
Sr"s e Srs. Senadores, em outros países a alíquota 
média é de 7%, havendo alguns em que a alíquota é 
zero. 

Um levantamento elaborado por essa mesma 
associação em 28 países da América e da Europa 
demonstra que em 14 não . há qualquer taxação so
bre os àlimentos básicos, e em apenas 5 ela é supe
riora 12%. 

Em nenhum, porém, chega-se ao absurdo de 
onerá-los em mais de 32%, como ocorre no Bras!!. 
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-,-vou ~epetir, ·sr. -Presidente: um· ~Vántamento 
"elaborado por essa mesma associação em 28 paí
ses da América e da Europa demonstra que em 14 
~ão há nenhuma taxação sobre ali~ll..básicos,-e·' 
em apenas 5 elª-.é.-superionn 2%. No Brasil, ela é 
de 32%: É êãiãrriito5o! · · 

O quadro tributário brasileiro apresenta algu
mas outras perversidades: os consumidores mais 
prejudicados são justamente aqueles de renda mais 
baixa. Quanto menor o orçamento familiar, maior o 
peso dos impostos e taxas incidentes sobre os ali
mentos. 

Um levantamento também efetuado pela ABIA 
na publicação A Tributação dos Alimentos, Por 
que Mudar, Como Mudar, demonstra que as famí
lias que têm renda de até dois salários mínimos pa
gam ao Governo cerca de 10% do que ganham na 
forma de tributos sobre os alimentos. 

As que recebem entre cinco e seis salários mí
nimos pagam 9%, e aquelas com rendimento supe
rior a 30 salários gastam só 3% do que recebem em 
tributos sobre alimentos. 

Trata-se realmente de algo calamitoso, Sr. Pre
sidente. Os mais pobres são os que mais pagam, 
são os mais onerados, são os que pagam mais im
postos. 

. O economista Fernando Rezende, em entrevis
ta à Agroanalysis de fevereiro de 1996, publicação 
-da-Fundação Getúlio Vargas sobre economia agríco
la;·chama a atenção para outra realidade perversa 
do nosso sistema tributário: tributa-se atê a intenção 
de produzir. 

Explica ele: 

"Na compra de sementes, fertilizantes, 
defensivos, entre outros insumos, o agricul
tor está sendo tributado sobre algo incerto, 
que não sabe ainda se vai dar resultado. Se 
houver uma frustração de safra o agricultor 
pagou imposto sobre a intenção de produzir 
e não sobre a produção que não se materia
lizou.• 

O Sr. Bernardo Cabral - Permtte-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com a palavra o 
nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Ney Suas
suna, é evidente que a essa altura já dá para perce
ber que o fio condutor filosófico do discurso de V. 
Ex'_ é a fome, em um paralelo com a tributação em 
nosso País. Esse quadro dantesco que V. Ex" regis
trava no inicio do seu discurso, um discurso denso, 
apropriado, leva-me a afirmar que a fome mata mais 

que qualquer pelotão de fuzilamenlo. O ·que é cu rio
. so é que geralmente ela incide sobre os recém-nps
cidos e sobre· as crianças em desenvolvime!))0_,__Ç __ o 

· _qu<n~· qüe se vê? Que a partir daí essas crianças 
acabam sendo levadas ao sepulcro é essas sepultu
ras terminam por não ter inscrição. É a fome. Quan
do V. Ex" diz - e anotei - que a alíquota sobre os ali
mentos é 32",{,, é terrível, para não ãJZer perverso, o 
meio, o caminho pelo qual se acaba transformando 
uma incidência tributária num resultado mortífero. É 
evidente, Senador Ney Suassuna, que uma análise 
dessa natureza não pode deixar de ter ressonância 
no quadro governamental que é responsável pelo 
aspecto tributário, porque V. Ex" não critica, V. Ex' 
constrói. V. Ex" está apontando o caminho e indican
do solução. V. Ex" não ocupou a tribuna apenas pelo 
prazer de vergastar, de chicotear, de censurar. Que
ro tecer, mais do que um encômio, um elogio, o meu 
muito obrigado por estar ouvindo, nesta tarde, um 
discurso dessa seriedade. E isso convalida a tese 
que ainda há pouco eu defendia de que o ~nado é 
insubstituível no regime federativo. Cumprimentos. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, Ex'. 
Realmente é gritante quando verificamos que no 
nosso País a taxação, os impostos sobre os alimen
tos ou até sobre a intenção de produzir, chega a 
32%, quando dentre 28 países da América e da Eu
ropa 14 não cobram absolutamente nada e só 5 de
les chegam a 12%. 

Precisamos reverter essa situação. Nãó foi o 
Senhor Fernando Henrique Cardoso quem inventou 
isso. Sua Excelência já encontrou essa filosofia, 
essa prática, e, com toda certeza, ao seu lado, aju
dando-o, lutando para que mudem essas condições, 
teremos, com toda certeza, a diminuição desses ín
dices. 

Muito obrigado. Os dizeres de V. Ex" passam a 
ser a parte honrosa de meu ãJSCUrso. 

Chama, ainda, o economista Fernando Rezen
de, a atenção para mais uma distorção já inerente 
ao sisten:!.a e que, portanto, não · afeta somente os 
produtos alimentícios: é o passeio das notas fiscais 
ou as vendas interestaduais fictícias. 

Isso ocorre quando uma mercadoria produzida 
num Estado é vendida em outro. 

Se fosse consumida no mesmo Estado em que 
é produzida, o ICMS seria de 18%. 

Vendida para outro Estado, apenas 7% desse 
imposto serão recolhidos no Estado produtor e os 11% 
restantes serão recolhidos no Estado consumidor. 

Como a fiscalização ·é insuficiente, emtte-se 
nota fiscal de venda para outro Estado, paga-se ~lí-
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quota interestadual reduzida, mas o produto nãÓ sai 
do Estado de origem. Ou seja: além de toda essa 
maldade, essa violência contra os mais pobres, ain
da se leva à corrupção por ser excessivamente aRa 
a tributação, compensando-se fazer isso. 

A conseqüência dessa exagerada fome tributá
ria é por demais conhecida de todos: a sonegação. 
Pode-se dizer que o sistema praticamente induz os 
produtores à informalidade ou à clandestinidade, por 
conseguinte, à sonegação. 

Na comercialização da carne, do arroz, do fei
jão, do milho, essa prática é generalizada, sendo 
grande o volume desses produtos vendidos sem 
qualquer documento fiscal ou com eles adulterados. 

Caso se corrigisse essa falha, teríamos, no que 
tange, por exemplo, à carne, um benefício suple
mentar para a população: o fim dos abates clandes
tinos signHicaria melhor qualidade do produto, pois 
haveria mais higiene no manuseio do produto e o 
controle sanitário seria mais efetivo. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, a simplificação e a racionalização do sistema 
tributário brasileiro é imperiosa. 

O grande entrave que faz com que tanto o Go
verno Federal quanto os Governos Estaduais e Mu
nicipais sejam reticentes em adotar essa simpiHica
ção é o medo de perder a arrecadação. 

Esse problema, entretanto, será contornado 
. -cem o aumento do consumo, com o crescimento do 
número de contribuintes e com a diminuição da so
negação. 

Por que não nos miramos no que já fizeram ou
tros países que taxaram os alimentos básicos de for
ma racional e ainda assim dão à agricultura todo o 
apoio necessário para que ela seja eficiente? --- · 

Por que não substituir a fome por impostos e 
uma mentalidade nova de que o importante é que 
aquela população esteja alimentada e bem nutrida? 

Tributação moderada e bem distribuída não pesa 
sobre os preços finais dos produtos, mas faz com que 
o mercado consumidor se arJl)lie. Assim, a população se 
alimenta melhor, os meios de produção crescem e o de
semprego cai, e, no final, o Estado ainda termina aneca
dando mais recursos através dos impostos. 

Estima a Associação Brasileira da Indústria da 
Alimentação - ABIA - que com o crescimento pre
visto de 5% do mercado consumidor, obtido simples
mente com a tributação dos alimentos dentro dos 
par:ãmetros internacionais e com uma fiscalização 
eficiente que restrinja a sonegação, a arrecadação 
do ICMS do Estado de São Paulo cresceria cerca de 
6,98%. 

. No Brasil todo, cerca de 626 milnovos empie
gos seriam criados - '57 mil na indústria e 590 mil no 
campo. . ... .. . . . . 

Os benefícios sociais daí decorrentes em ter
mos de saúde e bem-estar seriam dHíceis de ser 
mensurados, mas nem por isso poderão deixar de 
ser considerados. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Ser\adores, é rrtinha 
convicção profunda de que é esse o caminho a ser 
palmilhado por nosso Pafs. 

- O Governo já demonstrou 5ensibilidade para 
os problemas que afligiam as micras e pequenas 
empresas com a criação do Simples; para os entra
ves que dHicuHavam as exportaçõEis o Governo ace
nou e implantou a desoneração do ICMS sobre pro-
dutos exportados. · ·· · . · 

É chegada a hoia - deixo aqui este apalo ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso - de o Pre
sidente da República, como presente de Natal à pQ.: 
pulação brasileira, como medida forte para o ano de 
1997, cuidar do setor de alimentos para que seja in
centivada a produção, quer adotando medi~· que 
barateiem o seu preço para os consumidores, quer 
transferindo essa carga, que· hoje é terrível para a 

' classe pobre, para outras áreas, desonerando o se-
ter de alimentos. - · 

Espero que essas iniciativas não tardem. 
Ao encerrar o meu discurso, Sr. Presidente, 

Sr"s e Srs. Senadores, quero dizer a todos os com
panheiros, aos funcionários da Subsecretaria de Ta
quigrafia, aos nossos auxiliares de plenário, da se.; 
cretaria-Geral da Mesa, que auguro que o ano d!" 
1997 seja maravilhoso para todos, principalmente 
para o Brasil. 

Desejo a todos, ao encerrar aqui a minha ativi
dade neste ano, uma vez que vaRaremos às nossas 
atividades em janeiro, um Feliz Natal e Boas-Festas 
para todos nós, brasileiros. 

Era o que eu tinha a dizer. -
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João França)- Concedo 
a palavra à nobre Senadora Sandra Guidi. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si-
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do çrador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes do pronun
ciamento de despedida deste ano, quero transcre
ver, nos Anais da Casa, corno· já o fez ontem o Se
nador Romeu Tuma, a minha posição sobre a impor
tante reunião, realizada em Washington, dos ch~-
dos Amigos do Líbano. · t il 
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O Brasil foi' o únic:O país da Améríea Latiná êori
vidado para esse encontro, junto com os países do 
Primeiro Mundo, para debater uma maneira de aju
dar o Líbano a sair da tragédia que se vê envolvido 
há tanto tempo. 

Convidado pelo chefe da nossa delegação, Mi
nistro Ronaldo Sardenberg, compareci a uma reu
nião, em seu gabinete, onde se discutiu a pauta dos 
assuntos que seriam travados em Washington. 

Nessa reunião, resolvemos que, além dos au
xílios prestados ao Líbano, deveríamos aprovar uma 
moção de solidariedade contra as injustiças que 
aquele pafs vem sofrendo, objetivando que o Líbano 
possa, realmente, encontrar a autonomia e a inde
pendência do seu território. 

Todas as pessoas que estavam presentes con
cordaram com as medidas tomadas. Saímos dali · 
para uma reunião com o próprio Presidente da Re
pública que manifestou o mesmo entendimento. 

Nossa proposta de moção de solidariedade foi 
levada por nós ao Senador Antonio Carlos Magalhã
es, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, 
que foi favorável à mesma. 

Assim, a moção foi encaminhada ao Presiden
te da Delegação, Ronaldo Sardenberg, para que, na 
reunião de Washington, manifestasse a posição dos 
Senadores do Brasil, representantes do povo brasi
leiro, no sentido de que se tenha um Líbano desocu
paéo de todas as forças estrangeiras de qualquer 
origem, e que cessem todas as agressões à autode
terminação daquele povo, dando-se cumprimento às 
Resoluções da ONU, de modo especial a de número 
426, conforme expressas e reneradas manifestações 
do Excelentfssimo Senhor Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - V. Ex" me 
permne um aparte? · 

O SR. PEDRO SIMON - Com muno prazer, 
Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Senador 
Pedro Simon, quero dizer que, depois que V. Ex" 
apresentou a sugestão da moção, entramos em con
tato com o Chefe dos Serviços Estratégicos, Embai
xador Ronaldo Sardenberg e, de comum acordo 
com os membros da Comissão, foi sugerido o nome 
do Senador Romeu Tuma para encaminhá-la, que 
ontem prestou contas de sua viagem. Quero dizer 
ainda a V. Ex" que o assunto é tão importante que o 
Embaixador do Brasil também teve uma participação 
muito grande e nos encaminhou - vou enviar cópia a 
V. Ex" - um relatório pormenorizado da reunião. Há 
detalhes dos quais vale a pena tomarmos conheci-

mente, porque são extremamente favoráveis ao pon
'to de vista que V. Ex" expressa da tribuna. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o aparte de 
V. Ex", Senador Antonio Carlos Magalhães. 

Realmente, o Senador· Romeu Tuma repre
sentou o Senado e teve um desempenho absoluta
mente posnivo e concreto. Pamcipou de toda a reu
nião e ficou ao lado do Ministro, a quem levou a nos
sa solidariedade, o que é muno importante. 

Sr. Presidente, é difícil encontrar no mundo um 
país que tenha sofrido tantas injustiças como o l.Jba
no. Tudo bem, tanto o povo palestino quanto o israe
ln& tém direno a uma pátria, mas por que o Líbano 
deve pagar uma conta tão cara? Por que os palesti
nos sem terra, sem pátria, ·receberam abrigo no sul 
do Líbano? Afi viveram numa luta permanente com 
Israel, e o Líbano terminou pagando a conta. Com o 
povo sírio pelo norte, e os israelitas e os palestinos 
pelo sul, uma nação considerada a Suíça do Oriente 
Médio quase foi destruída. Agora, há um trabalho 
fantástico de reconstrução. 

Por tudo isso, é muito importante a posição do 
Brasil, pois aqui há mais libaneses e descendentes 
de libaneses que no Líbano. Como aqui a colônia li
banesa é muito grande, como a colõnia israeln&, a 
joidaniana e a egípcia são muno grandes e vivem 
pacifica e ordeiramente, temos autoridade para bus-
car esse entendimento. M' 

Por isso, solicito a transcrição da carta quetEih
viei ao Senador Antônio Carlos Magalhães e do seu 
despacho, bem como do relatório das manifestações 
que lá aconteceram. 

Sr. Presidente, chegamos ao final de mais um 
ano. Creio que não podemos falar de maneira derro
tista, porque não seria verdadeiro, e também não 
podemos falar ufanisticamente que amamos este 
País, porque também não seria verdadeiro. Deve
mos analisar com frieza o que aconteceu no mundo 
e o que se verificou no Brasil. 

De saída, há um lado posniv(l: a inflação ficou 
contida. Não há dúvida de que o maior inimigo do 
trabalhador, do operário, da gente simples é a infla
ção. Os mais abastados, a classe média, têm condi
ções de se livrar dela Podem colocar dinheiro em 
poupança, aplicar na Bolsa de Valores, comprar dó
lares e bens; mas, para o trabalhador que ganha o 
salário e o gasta até o fim do mês, o maior inimigo é 
a inflação. 

Há um segundo aspecto positivo, e que sou 
obrigado a reconhecê-lo. Como viajo muno pelo inte
rior e converso muno com pessoas simples e humil
des, pude perceber que os assalariados viveram um 
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ano em que, de certa forma, o preço do pão não au- No entanto, há pont<>l\. negativos_, Primeiro, o 
mentou, o preço do leite não aumentou, o preço da ·Senhor Fernando Henriqu~, não ___ enten~~u que não 
passagem também não. Tem razão o Senhor Fer- basta ser honesto. Quem está no governo, além de 
nando Henrique quando diz que o preço do frango ser, precisa parecer l)one~().J!>.SO é importante_. Ja-
não aumentou. Os índices de venda do supermerca- mais o Senhor Fernando Henrique deyia ter impedi-
do e os índices de consumo dizem que essa gente do o funcionamento da CPU:lçs_ cc>rruptores. Jamais 
simples viveu até melhor do que em anos anteriores. o Senhor Fernando Henrique podia ter extinto a CAl 

Do lado negativo, penso que não aconteceu - Comissão de lnvestigaçã() çriada pel() Presidente 
aquilo que esperávamos e que estávamos rezando Itamar Franco. Apesar dos, apelos dramáticos, Sua 
para que não acontecesse, mas com medo de que Excelência não a réàbriu: .Jiúna;s a· Senhor Feinan-
acontecesse. Falo da recessão e da explosão do de- do Henrique podia ter exti!lto a CP_I do!' !3aneos, já 
semprego. Houve desemprego, e muito. Lá no meu instalada, com Presidente ~_plano de !rabalho. -"'qui 
Rio Grande do Sul, só. n~ setor calçadista, com o no Senado da Repúl?lica, votou_-se uma moção ex-
corte das exportações e a importação em massa da tinguindo uma CPI _que já estava in~ada, um alo 
China, há milhares e milhares de desempregados. de força da maioria, na minhª, opinião, absolutamen-
Mas, vamos dizer assim, não se chegou à recessão te ilegal. . . . .. , , _ ... , . 
brutal que se imaginava com a quebradeira generali- Na minha opinião, houve um .fracasso total-na 
zada. Eu diria até que passou por lá, mas não ficou. agricultura. O Senhor Fem~do Henrique foi MlniSiro · 
Entendo até que, de .certa forma, nos últimos meses, da Fazenda de um Governo de transição e que co-, 
está recuando. As indústrias de calçado, por exem- lheu uma safra recon:le na agricu~ura. A maior sa_fra 
pio, estão podendo respirar novamente. No ramo de da história da agricultura bf!iSilei_ra foi _plantada e cc-
brinquedo, a Estrela, que estava praticamente falida, lhida no Governo do Sr. Itamar Franco. Tudo isso 
com o acordo que fizeram no sentido de sobretaxar para agora recuar, cair a· estarmos às vésperas de 
os brinquedos oriundos do exterior, teve uma rene- importar trigo, arroz feijão, milho? Para a agricuhura 
vação de vida. este foi um ano cruel. Este foi um ano de mad~ 

Este é um aspecto positivo: o Brasil vive em para o agricultor brasileiro. Lá no meu Rio Grqnde 
uma· democracia. Os jornais, rádios, televisões, lide- do Sul, independentemente do ITR, as terras .hoje 
res sindicais, CUT, CGT tiveram liben:lade. praticamente não valem nada. Ao longo dos últimos 
-----Por falar em CGT, quero levar o meu abraço 40 anos, nas regiões da área de fronteira do Rio 
aõ .. Joaquinzão. Como a vida é cruel! Eu não tinha Grande do Sul, o preço do heCtare era de US$2,000; 
conhecimento do que lhe aconteceu. Fiquei sabendo hoje, vendem-se aquelas terras por US$500 o hecta-
hoje quando ele estava saindo do asilo. Que vida in- re- se aparecer alguém querendo comprar- porque 
grata! Pode-se ser a favor ou contra as idéias de não têm mais nenhuma perspectiva. . ' 
Joaquinzão, mas ele foi um líder sindical de prestí- Foi muito mal. É verdade que a agricultura nun-
gio, de nome, de presença, de ação, de garra, e de ca foi um problema importante para São Paulo. 
repente foi atirado num asilo, longe de tudo. Agora, Quando era 0 café, 0 Governo girava em tomo do 
por caridade, ele é tirado de lá e recolhido a uma café. os problemas da agricultura de São Paulo são 
instituição. específicos, e café sempre teve solução especifica 

Este foi um ano em que houve liberdade para no passado. Agora, o café está lá em Minas Gerais; 
debater, para discutir, para falar. Até penso que a sofra o café. Ainda ontem um companheiro discursa-
grande imprensa namorou demais o Governo. Ela po- va aqui dizendo que nós vamos terminar importando 
dia tar usado um pouco melhor a sua liberdade. Houve· café, porque não é São Paulo que produz, é Minas 
liberdade, quan • .> a isso não há dúvida nenhuma Gerais. A agricultura vai mal. E o Governo não olhou 

Eu diria- vejam como é estranha a minha aná- para a agricultura. 
lise - que as viagens do Presidente da República Eu diria que, no social, o Governo não foi bem. 
para o exterior foram positivas. Não há como negar Eu esperava muito do Programa Comunidade Soli-
isso. Podem dizer o que quiserem, mas que o Presi- dária do Governo Fernando Henrique, porque aque-
dente da República tem 'pinta', tem pompa, tem cul- la experiência do Betinho, feita no Governo Itamar, 
tura, tem wmpetência-, tem conheclmeRto geral,· tem tinha sido-o início. Aquilo-não era um plar1o-àe Go-
prc~ença, é poliglota, não há como deixar de reco- vemo, era um programa do PT, que o Lula trouxe, e 
, ,,cer. As viagens do Presidente da República para eu levei ao Presidente da República, que o encam-

.. ;;:terior somaram pontos para a Nação brasileira. pou. O Betinho e o Bispo de Duque de Caxias fize-
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ram miÍagre, mas erâ um pÍanó improvisado. Já o 
Comunidade Solidária é um programa planejado, 
preparado, estruturado para caracterizar a social-de
mocracia, para ser o dHerencial no Governo do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso. Mas não o foi, apesar 
da competência, da seriedade, da vontade e da gar
ra de Dona Ruth. Nota dez para ela. Faltou empe
nho e ação do Governo para que aparecesse algum 
resultado, que, em termos de resposta, foi realmente 
muito pequeno. 

Vejo agora em manchetes o Presidente da Re
pública indicar para Ministro o Dr. Albuquerque, um 
grande cidadão que fez um excepcional trabalho no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Presidente 
acertou em cheio na indicação do Dr. Albuquerque, 
pela sua competência, pela sua garra, pela sua dis
posição; o Ministro ocupava a diretoria da Faculdade 
de Medicina do Rio Grande do Sul. Nota dez para 
ele também. Mas quando vejo o Presidente da Re
pública dizer que o ano que vem será o ano da saú
de, pergunto por que este ano e o ano passado não 
o foram. Afinal, a saúde era um dos cinco dedos do 
símbolo mão espalmada da campanha à Presidên
cia. Todavia, nesses dois anos, não existiram nem o 
dedo da saúde nem o da agricultura. Assim, não deu 
para caracterizar o que é a social-democracia, mas 
o Governo ficou marcado como um Governo neo-li
beral. E não há dúvida de que é um Governo neo-li
befal. 

Se me perguntarem qual a grande restrição 
que faço a esse Governo no final do ano, direi: a 
Vale do Rio Doce. Custa a crer que, vivendo como 
vivemos, debatendo como debatemos a história do 
povo brasileiro, o Governo seja tão insensível, tão 
frio, tão enigmático, tão autoritário com relação à 
Vale do Rio Doce. Para ele, para seus tecnocratas, 
não tem Senado, não tem nada. Foi cruel o desem
penho do Governo. O Governo deveria meditar com 
um pouco mais de profundidade. 

Se V. Ex's lerem o jornal de hoje, verão uma 
cena cruel: o ex-Ministro da Argentina, Domingo Ca
vallo, chorando, numa exposição às mulheres, pe
dindo perdão à Argentina pelo tempo que trabalhou 
no Governo de Carlos Menem, porque é um governo 
corrupto e imoral. Domingo Cavallo foi o grande sus
tentáculo do primeiro Governo Menem e o grande 
cabo eleitoral de sua reeleição. O ex-Ministro funcio
nou para a reeleição de Carlos Menem como Itamar 
Fral)co funcionou para a eleição de Fernando Henri
que Cardoso. Ou seja, o Presidente Itamar Franco, 
responsável pelo Plano Real, afiançava a eleição do 
Sr. Fernando Henrique Cardoso para presidente; o 

Sr. Domingo Cavallo, Ministro da Fazenda, afiança
·va a reeíeição do Sr. Carlos Manem. Pois esse ho
mem está nos jornais, chorando, pedindo desculpas 
à nação argentina por ter ·servido a um Governo cor~~ 
rupto. Observem com a vidà dá. voltas. · t !1 

Quero dizer ao meu ·amigo Fernando Henrique 
Cardoso que a vida sobe e desce. Sua Excelência já 
conheceu os momentos de descida quando esteve 
no Chile; conheceu os momentos de descida quan
do não lhe era permitido lecionar; conheceu os mo
mentos de descida quàrido·a única tribuna que tinha 
era a do MDB do Rio GJ'arid.e do Sul, porque fora 
aquela não tinha nenhuma· Agora ele está no apo
geu, no auge, no endeusamento. Mas haverá um 
momento de análise do qúe eStàmos vivendo. 

Atualmente estamos· discutindo figuras como 
Jango e Getúlio Vargas. ·Estamos verificando que 
nos anos de 1954 e 1964 ocorreram dois golpes que 
nada tinham a ver com ·a morai; .com a dignidade; 
com a honra e com a decência, porque não havia 
corrupção. 

O Sr. Fernando Henrique tem que entender 
que esse património, bem ou mal, certo ou errado, 
ele e o pai dele foram os que mais ajudaram a cons
truir. Mas isso que está aí, Petrobrás, Vale do Rio 
Doce, açominas, energia, telefonia e tudo o mais, 
isso tudo foi feito ao longo de mais de 60 anos e, 
bem ou mal, isso é economia do povo brasileiro, isso 
é património do povo brasileiro. 

Privatizar, terminar~ iudo bem, mas tem que se~ 
discutido. Um dia isso vai ser discutido, vai ser anali
sado sob dois ângulos: primeiro, o de privatizar, por
que muita coisa tem que ser privatizada; segundo, J 
de como privatizar. Uma coisa é privatizar; outra coi
sa é doar. E, em se tratando da Vale, nem privatizar, 
porque privatizar a Vale num todo é abrir mão de 
parte da soberania brasileira, porque é o nosso sub
solo que passa a ter outro dono. E se privatizasse a 
Vale e desse certo, uma empresa japonesa com
prasse, pegasse US$100 bilhões ou US$150 bilhõeS 
e fosse aplicar em tudo o que existe de possibilidade 
de exploração, do subsolo - o que o Governo brasi
leiro não faz, porque não tem dinheiro - os japone
ses criariam uma nação dentro de uma Nação. 
Aconteceria uma guerra civil, uma convulsão, por
que haveria muita gente, muito navio, uma mobiliza
ção fantástica de uma empresa estrangeira dentro 
do Brasil. 

A Nação reconhece que o Presidente da Repú
blica é muito inteligente, e seus amigos reconhecem 
qüe ele é vaidoso. Aqueles que acreditam que ele 
pode se perder pela vaidade estão enganados. O 
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Presidente Fernando Henrique é· muito mais inteiV 
gente que vaidoso. Eu o acho muito inteligente e 
muito vaidoso. Se formos analisar o Governo de Fer
nando Henrique hoje, não o veremos como um so
cial-democrata, mas sim corno o Governo liberal das 
privatizações - nesse aspecto, a continuação do Go
verno Collor, até com mais impulso, com mais dispo
sição. Na época de Collor, não ouvi falar em privati
zação da Petrobrás nem da Vale do Rio Doce. 

O Presidente da República cometeu um equí
voco, e eu disse isso pessoalmente a Sua· Excelên
cia. Só após os três primeiros anos de governo, ele 
deveria discutir o assunto da reeleição, para não se 
curvar, corno terá de se curvar, aos interesses mais 
variados, nó momento de defender essa tese. Sua 
Excelência deveria ter deixado esta questão para 
daqui a onze meses, para outubro do ano que vem, 
quando já tivesse feito as suas grandes obras. 

Ao invés disso, faz seis meses que só se fala 
em reeleição. Fala-se em eleição para presidente da 
Câmara, para presidente do Senado, mas fala-se 
também na reeleição. Fala-se na rolagem da dívida 
dos Estados, mas fala-se também na reeleição. 
Qualquer assunto discutido tem em vista a reeleição, 
e isso diminuiu a capacidade de avanço e de recuo 
do Presidente da República. Mas o equívoco já foi 
cometido, e não há como retroceder. 

O Presidente da República tinha que medir 
muito a questão da reeleição. O País já fez uma 
grande injustiça com o Presidente José Samey. A 
imprensa passou para o povo que o Presidente Sar
ney, com o é dando que se recebe, com concessões 
de televisões, rádios e não sei mais o quê, ganhou 
mais um ano. Seu mandato era para ser de quatrn 
a.-::.-~. ~ ale ganhou um ano, comprou um ano. É 
uma ment:ra, uma cruel mentira. Porque, na realida
de, o Presidente Samey tinha seis anos e abriu mão 
de um ano. Na Constituinte, Mário Covas e compa
nhia queriam que ele abrisse mão de dois anos, fi
cando com quatro. Nunca o Presidente Samey bri
gou por mais um ano. Brigou, isso sim, para não 
abrir mão de dois anos, no que ele estava certo. 
Nunca me entenderam na época, quando eu era Go
vernador do Rio Grande do Sul, pois, para mim, ele 
deveria lutar para ficar os seis anos. Que sejam seis 
anos e se implante o parlamentarismo, eu dizia. Na
quela época, eu já defendia um mandato de seis 
anos, com direito à reeleição, mas com partamenta
rism9- O Presidente Samey aceitou cinco anos com 
parlamentarismo, mas Mário Covas não. O Dr. Ulys
ses serviu de intermediário entre o Presidente Sar
ney e a Constituinte: cinco anos com parlamentaris-

mo: "Entretànto, os heróis da ConS\itúinte disSeram 
não; quiseram um mandato de quatrn anos sem par
lamentarismo. 

Na eleição seguinte para presidente da Repú
blica, devido ao desgaste que sofreu, José Samey 
não pôde dizer para quem votou no primeiro turno 
nem no segundo turno, porque ninguém queria o 
seu apoio. O desgaste foi. tamanho que ele nunca 
disse se votou no Collor ou se votou no Lula no se
gundo turno, nunca disse se votou no Covas, no Dr. 
Ulysses ou no Aureliano Chaves, tal era o seu des
gaste. Essa foi a injustiça que fizeram com o Samey. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso não 
pode inconer no mesmo desgaste do Presidente 
Samey. Ele pode até conseguir a reeleição, o que 
não quer dizer que venha a ser reeleito. Sua Exce
lência tem que sair desse processo com a dignidade 
que o caracteriza. Fernando Henrique é um homem 
de bem, é um homem sério, é um homem digno. 

Atesto, porq. ue. conheço SU'! vida Posso ter d~· ~i
do de Sua Excelência em alguns momentos, 
no caso do Proer, que reputo um erro brutal. 
Presidente da República não agiu de má-fé errl fa
ção ao Proer; ele foi levado. a isso pela área econô
mica Se Sua Excelência tivesse aplicado o dinheiro 
do Pmer na agricultura, seria um herói hoje. Foi a in
competência do p8SS9al que .o auxilia, que vive em 
roda dele, mas não um erro de Sua Excelência . 

O Governo do Fernando Henrique é um gover
no sem oposição - isso podemos verificar. Lula, Bri
zola, Ciro Gomes - companheiro de Partido, mas 
adversário nas idéias -, PT, CUT, não lhe fazem 
oposição. 

' . 

Oposição fez Carlos Lacerda a Jango e ao Dr. 
Getúlio. Oposição fez a UDN 'a Juscelino Kubits
check, que, apesar do governo espetacular que fez, 
não teve nem candidato, foi obrigado a aceitar o 
Lott, que teve meia dúzia de votos. · · 

É bem verdade que o Congresso Nacional hoje 
não tem grande significado. Depois da revolução, foi 
caindo, fol esvaziando, e agora é o Presidente, são 
as medidas provisórias. Somos mais uma ficção do 
que um Poder. Vale mais uma capa da Veja, vale 
mais uma notícia do Jornal Nacional, do que ficar
mos aqui debatendo uma semana inteira - aliás, o 
que menos sai na imprensa é o que acontece aqui. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é muito impor
tante preservar a figura do Presidente da Repúbf1ca. 
Sua Excelência cometeu um erro ao trazer a debate a' 
reeleição e assumir o seu C<!mando. Não precisa~ 

Dizem os jornais - eu não acreditO - que .Sua 
Exce,ência terá candidato à Presidência da Câmara 
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e do Senado. Se fosse um candidato do PFL, do PT, 
do PMDB, do PDT, tudo bem, pois o Presidente tem 
que apoiar um candidato de sua base. Entretanto, se 
há um debate interno, não me parece que o Presi
dente da República tenha alguma coisa a ver com 
isso. 

Em primeiro lugar, os Partamentares têm de fa
zer um esforço enorme para dizer que o Presidente 
está fora disso. Se não fizerem assim, o Presidente 
da República tem a obrigação de dizer que estão 
criando um problema para ele, que não pode gover
nar sem o apoio dos Senadores do PFL, do PMDB, 
do PSDB ou do PPB. Essa é a questão. 

No entanto, a imprensa vem publica11do, no 
que não acredito, que o Presidente estaria tomando 
posição em tomo de uma eleição. Sua Excelência 
faria muito mal, porque a eleição é aqui nas duas 
Casas e, portanto, é um problema desta e da outra 
Casa. 

Eu, por exemplo, não vou votar contra ou a fa· 
vor do Governo, seja quem for que ganhe a Presi
dência do Senado. Eu não perdoaria se o Presidente 
da República mandasse votar no candidato do 
PMDB, porque acho errado; mas também não acei
taria que me mandasse votar em outro candidato, 
porque também acho errado. Essa não é missão de 
Sua Excelência. 

São essas as questões que temos de analisar 
·neste final de sessão legislativa. Creio que, com 
toda sinceridade, fizemos nossa parte. 

Não posso me classificar como otimista. Sou 
um homem de fé, de crença, pois luto pelo que acre· 
dito. Assim, creio que cada um deve fazer a sua par· 
te. Parece-me que estamos muito longe de fazer o 
que poderíamos. O povo brasileiro é muito melhor 
do que sua elite. A elite política, intelectual, religiosa 
e empresarial está muito aquém do povo, que tem 
condição, sentimento e disposição para vencer, só 
lhe fatta a chance necessária. Se depender da sua 
elite, demorará muito. 

O SR. PEDRO SIMON - Na época do milagre 
brasileiro, a tese era de que o Brasil crescia mais do 
que o Japão. O problema era fazer o bolo da rique
za Depois disso, iríamos distribuir entre os párias, 
para que eles viessem participar da sociedade brasi
leira. Mas nós vimos onde foi parar o bolo, Sr. Presi
dente. A crise e a miséria aumentaram a níveis de 
impressionar. 

· De certa forma, no Governo do Sr. Fernando 
Henrique Cardoso estamos vivendo isso. A meta é 
privatizar, subir para padrões de Primeiro Mundo, 
crescer e, depois, olhar para o social. Olhar para o 

. social era olhar. para a saúde, para a agricultura,. 
· para um plano de alimentação popular, para um pla
no de construção popular. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Pedro Simon? i 

· O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - Eu 
gostaria de dizer ao nobre Senador Pedro Simon · 
que já estamos concedendo a V. Ex" o dobro !:lo 
tempo - 20 minutos excedentes - e há outros orado
res inscritos. 

O SR. PEDRO SIMON - Peço desculpas· ao 
Senador Eduardo Suplicy, mas o amigo terá a opor
tunidade de se inscrever. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo, de modo !!S
pecial a V. Ex", que foi uma honra e uma alegria · 
muito grande conviver com V. Ex", pela sua dignida~ 
de, seu caráter, sua seriedade. 

Que a todos nós - e de modo especial a V. Ex" 
-o destino reserve um Natal de paz e um Ano Novo 
de reconstrução. 

Muito obrigado. 

Durante o discui'SQ do Sr. Pàdro Si
mon, o Sr. João França, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo sr: Henri
queLoyola. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - Mui
to obrigado. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a criação dos 
fundos constitucionais foi uma importante e madura 
decisão do Congresso Constituinte, tomada após um 
longo e profundo processo de discussão e debates. 

A decisão dos constituintes de 1988, i::onsubS
tanciada no art. 159 da Constituição Federal, esta
beleceu que, do produto da arrecadação dos impos
tos sobre a renda e proventos de qualquer natureza 
sobre os produtos industrializados, a União entrega
rá 3% para a aplicação em programas de financia~ 
mente ao setor produtivo das regiões norte, nordesta 
e centro-oeste. 

Essa fonte de recursos constitui-se, portanto, a 
base dos fundos conslitucionais, que representa 
atualmente o principal instrumento de financiamento 
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vinculado às políticas de desenvolvimento regionais 
para o setor produtivo dessas regiões. 

Entretanto, Sr. Presidente, em 1955, agrava
ram-se as distorções nos financiamentos contrata
dos em decorrência, sobretudo, das alterações ocor
ridas no cenário económico do País. Essas distorçõ
es começaram a comprometer o desenvolvimento e 
a viabilidade dos projetes financiados, criando uma 
situação de quase insolvência pelo fato de os finan
ciamentos estarem sendo corrigidos pela taxa refer
encial . .,. TR, enquanto os preços dos produtos, nota
damente os de origem agrícola terem expressiva re
dução real no período. Tal fato levou a que o Gover
no Federal encaminhasse ao Congresso Nacional 
medida provisória, alterando as condições de cerra
ção dos financiamentos com recursos dos fundos 
constitucionais. 

Essa medida provisória foi amplamente discuti
da no Congresso Nacional, com a participação de 
representantes dos Estados e de setores económi
cos envolvidos e, após os aperfeiçoamentos e ajus
tamentos, transformou-se em um projeto de conver
são, aprovado e transformado em lei após a sanção 
presidencial. 

Tive, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a 
honra de ter sido Relator na Comissão Mista que 
analisou a essa medida provisória no Congresso Na
cional e, portanto, a oportunidade de acompanhar 
eada·passo desse processo. 

-- A proposta de projeto e conversão que eu 
apresentei estabelece um dispositivo criando o Con
selho Deliberativo do Fundo Condicional do Centro
Oeste, uma vez que o mesmo, ao contrário do que 
ocorre nas regiões Norte e Nordeste, não existe ·for
malmente no Centro-Oeste. Isso porque, com .a ex
tinção da Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste - Sudeco - em 1990, o Conselho en
tão existente foi desabrigado e desarticulou-se. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, o Presidente da República, ao sancionar o pro
jeto de conversão, vetou a criação do Conselho Deli
berativo do Centro-Oeste do FCO. 

Alegou o Senhor Presidente da República que 
o referido Conselho existe legalmente, como parte 
de dispositivo da Medida Provisória n• 1.154195, que 
determina a transferência do citado Conselho, do Mi
nistério de Integração Regional para o Ministério do 
Planejamento e Orçamento. 

. Entretanto, Sr. Presidente, esse Conselho nem 
foi transferido e nem. foi criado, apesar de decorrido 
mais de um ano do veto presidencial. Um ano se 
passou, e nada aconteceu, apesar de freqüentes pe-

didos de diversos Deputados e Senadores-i'Orini:iiã
dos ao Ministro de Planejamento e Orçamento, in
clusive aos seus últimos titulares, Senador José Ser-
ra e Deputado Antonio Kandir. · · 

Pergunto, Sr. Presidente, quais as razões ·que 
não permitem que num prazo de treze meses se crie 
e se instale o Conselho Consultivo do FCO? 

Penso que o Ministrá Antonio Kandir e o Presi
dente da República devem uma resposta aos esta
dos do Centro-Oesta, sob pena de darem uma cono
tação de descaso para com essa região. 

O preocupante, Sr. Presidente, é que com a 
ausência forrnal,desse Conselho, sem a participação 
dos governos estaduais e de entidades repre
sentativas do setor prOdutivo, · não se aprofundam 
discussões da realidade dessa região e se busca di
racionar a aplicação dos recursos para cerração das 
distorções regionais e . a promoção do desenvolvi
mento, consoante o objetivo dos Fundos Constitu
cionais. Tanto issO é verdade, que os recursos finan
ceiros cobrados pelos Fundos Constitucionàis, inclu
sive o FCO, são atualmente .superiores aos cobra
dos por outras linhas de crédito oferecidas pelo Go
verno federal. 

Ora, esses Fundos foram criados para diminuir 
as desigualdades -regionais· e ·se transformaram em 
linhas de· crédito como· os demais, pior ainda, com 
encargos mais onerosos. . · . 

Tal fato vem praticamente anulango·os objeti
vós dos Fundos Constitucionais e• criando uma pro
funda distorção, cujos reflexos se traduzem no agra
vamento da crise nessas regiões e o aumento das 
disparidades regionais:·· · · 

. . . . Sr. Presidente; nÓ "iOOú 'eSta.éio; M~o Gro5So, o 
FCO já acumulá pértó de "$200 mill!qes e!'l recur
sos ·não utilizados, no5 ·últimos dois anos: A inexis
tê!lcia d~ u~'fó~iri demoeráticO; ÇC?mo"cíéve sei:.o 
Conselho Deliberativq, difi.cu~ 11 CO~P. d6ll\la5 

· distorções e: a operacionali~g. dq. f'99 nos !J101· 
das pretendidos. · · · · 

. . ' . . ,""•''::'·, .. /'·" 

Sr. P-residente, Sr"s e Srs. Senadores, e5li6 Bl>
sunto é por demais .cansativg .e. desg~nte para_ os 
parlamentares do Centro-Oeste; que, '1-·, todo 1'119-

mento, são .cobl'!ldos nas P!lli'?li pq~ ~~ .Qistq_rçÇ
es e, lamentavelment(l, nãq y~m pode!ld9 sequer 
responder a contento. . . · .. . '. . .. _,.;,. 

Apelo, portanto, ao Sr. Ministro do 1:>1!\nejarprm
to, Antonio Kandir, e ao Senhor Presiden~ ·da Repú
blica, para que criam e instalam, .com a·máxima ur
gência, o Conselho Deliberativo do FCQ !3 que arti
culem as alterações e ajust~s necessários nos en
cargos cobrados nos financiamentos com recursos 
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dos Fundos Constitucionais, para que possam ade
quá-los às necessidades regionais. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Jonas Pi
nheiro, o Sr. Henrique Loyola, deixa a cadei
ra da presidencia, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. (Pau
sa) 

S. Ex" desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, meu pronun

. ciamento será muito rápido. 
Estranho o fato de o jornalista Joelmir Beting 

achar que é uma verdadeira zona o presidente Fer
nando Henrique Cardoso ter assinado e editado uma 
medida provisória, concedendo incentivos para ins- -
talação de montadora no Norte, no Nordeste e no 
Centro-Oeste. 

Ele não achou nenhuma zona, muito pelo con
trário, achou uma racionalidade económica muito 
graiide, quando o Presidente da República conce
de.u..esses mesmos incentivos às indústrias monta
doras instaladas ou que viessem a se instalar no Su
deste ou no Sul do País. 

Realmente, estranho isso. Estou falando neste 
assunto, até porque eu queria me congratular com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso por ter aten
dido a um pleito da Bancada Nordestina, feito, ini
cialmente, por mim, através de um projeto, talvez 
desconhecido- que V. Ex", como Presidente, já deu 
parecer na Comissão de Assuntos Económicos -, 
posieriorinente o Deputado José Cartos Aleluia; da 
Bahia, relatou a medida provisória que concedia in
centivos para as montadoras no Sul e Sudeste do 
País. 

Eu gostaria apenas de dizer ao jornalista Joel
mir Beting que não é nenhuma zona, talvez seja 
uma das poucas medidas sérias que o Governo está 
tomando em termos de descentralização industrial 
do País, talvez uma política de integração nacional e 
não apenas a discussão de Mercosul, mercados re
gionais desassociados de processos de integração 
do regional brasileiro. 

E gostaria de dizer mais, que a racionalidade 
económica não signHica buscar o mercado e a con
centração de renda, como infelizmente vem aconte-

cendo no País, talvez lúnaa maior êbnceiittação in
dustrial em função do próprio mercado regional do 
Mercosul. E ainda mais, que nós, nordestinos, não 
estamos buscando nenhuma zona para o País. Ao 
contrário, queremos o seu desenvolvimento. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy ) -
Como estou vendo que o Senador Antonio Cartos 
Magalhães se encontra de pé, presumo que S. Ex" 
qlleira fazer uso da palavra, pois sabemos que S. 
Exa. gostaria de se pronunciar. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o Senador Roberto Freire traduziu as palavras de 
toda a Bancada do Nordeste sobre o alo justo e cor
reto do Senhor Presidente da República. Se houve 
uma falha, foi quanto à demora -do alo, mas, na reali
dade, ele é extremamente justo, e o Nordeste mere-
cia e merece até muito mais. · · 

·É uma pena que a imprensa de-certa área.do 
País não queira compreender que a região· nordesti
na tem que sair da situação em que· se ·encontra, 
para que não haja risco dessa própria região mais 

· rica do Brasil. Temos que viver outra época; e é den
tro desse sentimento que tenho certeza que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso . assinou essa 
medida, talvez a mais relevante para a Região· Nor
deste e para o próprio País nos últimos tempes. S. 
Ex", ao invés de receber críticas; deve·.merecer ·o 
aplauso da Nação através do Senado da República. 

Queria congratular-me, não só como baiano, 
mas como nordestino e como.brasileiro, pela·Bahia, 
pelo Nordeste, pelo Centro-Oeste e pelo Norte do 
Brasil, pela'grande medida que o·Presidente daRe
pública tomou, afinal, em beneficio das nossljSi\re-
giões. · 

· · Muito obrigado a V. Ex" .. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA- Sr. Presiden

te, peço a palavra como Líder. · - · 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador Francelina Pereira, permita apenas registrar 
que eu gostaria de ·sugerir ao Senador Antonio Car
los Magalhães que ·possa também usar· da. ·palavra 
sobre as medidas que, como,f.'{SSidente da, Comis
são de Relações · Exteriores, tomou hoje, .relativa
mente ao episódio no Peru, porque acredito seja im
portante para o Senado Federal. 

Concedo a palavra ao Senador Francelina Pe-
reira, como Líder. · • . ;_ 

O SR. FRANCEUNO . PEREIRA (PFL-MG. 
Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, eu queria concluir essa sessão legislativa com 
uma manHestação de inconformidade de cerca de . 
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60 comunidades mineiras, situadas na fronteira Ba
hia/Minas, exatamente no Vale do Jequ~inhonha, 
que é hoje, sem dúvida nenhuma, uma das áreas 
mais atingidas pelo subdesenvolvimento, pela pre
sença inconstante das áreas de governo e das pró
prias lideranças em outras regiões do meu Estado. 

Este Plenário aprovou um projeto da Senadora 
J únia Marise visando estender a linha da Sudene 
para alcançar o Vale do Jequitinhonha. A situação 
do vale é dramática: o rio está desaparecendo e a 
pobreza está aumentando. Fui autor de projeto se
melhante que foi aprovado pelo Senado e votado 
pelo então Presidente da República Tenho esperan
ças de que, desta vez, a extensão da linha da Sude
ne ao Vale do Jequ~inhonha, em Minas Gerais, seja 
efetivada por duas razões. 

A primeira é porque o Vale está morrendo e à 
população quer acreditar ainda nos dirigentes deste 
País. A segunda razão é po.rque a Sudene já não 
tem mais a dimensão que possuía em sua primeira 
década de existência. A entidade atualmente não 
atende às reivindicações do Nordeste brasileiro. En
tretanto, a extensão da atuação da Sudene para à1: · 
cançar o Vale do Jequitinhonha, no território mirieiro.: 
é da mais absoluta importância para criar novas es: · 
peranças para a população de mais de 1 milhão· de · 
pe5Soas que está necessitando de um mínimo de· 
atenção do Governo, das autoridades, do Estado e 
"da"República. Mu~o obrigado. · · · · · · 

-- O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Con-· 
cedo a palavra ao Senador Antonio Cartos Magalhães •. 

O SR. ANTONIO CARLOS· MAGALHÃES 
(PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-· 
são do orador) - Sr. Presidente, V.Ex', com a sua· 
acuidade, solicita os esclarecimentos que já ·deve
riam ter sido apresentados na manhã de hoje. Refi
ro-me aos esclarecimentos relativos às providências. 
que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado da República do Brasil tomou 
quanto ao ato terrorista praticado na Embaixada dO' 
Japão no Peru. Estão sendo mantidas como reféns 
1)1ais de 300 pessoas, entre os quais o nosso Embai
xador naquele país, Carlos Coutinho Perez. 

A gravidade do fato, toda a imprensa já a res
saltou. Exigimos de logo as informações sobre as 
providências. O ltamaraty nos apresentou tais provi
dências e nós mandamos uma mensagem da Co
missão de RelaçõeS Exteriores do Senado da Repú
bliC? para o Presidente da República do Peru estra
nhando o acontecimento e deplorando o lato de que 
providências ainda não tivessem sido tomadas parà 
um diálogo para que os reféns sejam soltos. • 

· A mensagem já tb;.enviada: P.êdiinos ao Jtiuna-
. raty que, além de envia'r um émbaixador ao Peru, 
tome·. outras providências mais sérias,: levando em 
conta· a situação de todos que. vil!!lm Eilm Uma. 

V. Ex' e outros parlamentareS, çom justa ra
zão, já se manifestaram. Mas a Comissão de Rela
ções Exteriores não. ficou il')difererite ao assuntó e 
presta, neste instante, em homenagem ào Senado, 
informações sobre as providências· que adotou para 
que esse··assunto não passe em brailci:i. A Nação 
brasileira está atenta e pedindo providências tam-
bém do ·Governo do Brasil. · ' "' 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - É im
portante a comunicação· do Senador Antonio Carlos 
Magalhães.. · 

Queremos, na Presidência do Senado, também 
extemar nossa solidariedade' e preocupação COI!) o 
Embaixador Carlos Perez e eom os dEimais diploma
tas qu'i! se encont(am ·na Embaixada do Japão· no 
Peru. Desejamos· que. possa o Governo brasileiro'(<?" 
laborar com as autoridades peruanas para ~ncontrar 
umà saíd<\ pa)1!.. el!S~ jmp~~· q~e. seja pacífica e 
no interesse 'da irmandade dos irovos.· · ' ·" · · 

· O SR. PRESIDENTE (Edua.rdo Supljcy) - So
bre a mesa •. re<:l\Jerirnent?!l ql!e. pas:;;o a _ler ... , 

· São tidos os seguintes 

..• . :a.~a~.E~I_M.~~-~PN.:•. l~1, DE :1.~ '. 
SeAhor Presidente, 

, .. Requeiro nos temios dp.ar:t. 172, I,. do R.l. do. 
Senado F.ederal, a inclusão em Ordem· do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n. • 242, de 1995, que "Dis
põe·sobre.a.proibição.de.fumar em aeronaves co
merciais brasileiras em -todo território nacional". 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de.1996.
Senado~ Beni. V eras,: .Presidente da ·Comissão de 
Assuntos Sociais. . . , , , . . 

REQUERIMENTO N.0 Ü72, DE 1996 
Requeiro nos termos do art.' 172, I, do R.J. do 

Senado Federal, a inclusão erri Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado 'n.• 285, de 1995, que 
"Toma obrigatót:ia .a jnse~ção da e~re~p: ·o "'i: 
nisfério da Saúde advérte:·o 'cansumo exeeissivo de 
bebidas alcóolicas é prejudicial à saúde" nas emba
lagens e recipientes de bebidas alcóolieas e dá ou
tras providências". 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senador Beni Veras,' Presidente da· éoinissão de 
Assuntos Sociais. · · 

REQUERIMENTO N.• 1.273, DE 1996 

Senhor Presidente, 
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Requéiro nos termos do art. 112; I, 'C!o P,,l,". do 
Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Lei da Câmara n.• 140 de 1994, que "Regula
menta a profissão de arqueólogo e dá outras provi
dências". 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senado Benl Veras, Presidente da Comissão de As
suntos Sociais. 

REQUERIMENTO N.2 1.274, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 172, I, do R. I. do 

Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Lei da Câmara n.• 75, de 1993, que • Acres
centa dispositivo ao art. 20 da Lei n. • 8.036, de 11 
de maio de 1990, para permttir a movimentação da 
conta vinculada ao FGTS do aposentado, na condi
ção que especifica". 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N.•1.275, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 172, I, do R.l. do 

Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto ae Lei da Câmara n.• 89, de 1993, que "Institui, 
em todo o território nacional, a notificação compuls6-
riãpara os casos de intoxicação humana por pr?du
tos~ e substâncias químicas ou agentes btologtcos, 
que tenham recebido atendimento hospitalar ou am
bulatória e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. -
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os 
requerimentos lidos serão publicados e posterior
mente incluídos em Ordem do Dia nos termos do art. 
225, 11, c, 3, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto que passo a ler. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.2 274, DE 1996 

Altera o § 3• do art. 22 da Lei n. • 8.031, 
de 12 de abril de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• o § 3• do art. 22 da Lei n.• 8.031, de 12 

de ~ril de 1990, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 2' ................................................ .. 

§ 3• Não se aplicam os dispositivos 
desta Lei às empresas públicas ou socieda
des de economia mista que exeÍ'çam ativida
des de competência exclusiva da União, de 
que tratam os incisos XI e XXIII do art. 21, 
art..159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da 
Constttuição,'· ao Banéo do Brasil S.A., à 
Companhia Vale do Rio Doce, e, ainda~jo 
órgão oficial ressegurador referido no inciso 
11 do art. 192 da Constituição, não se apli
cando a vedação aqui prevista às participa
ções acionárias detidas · por essas entida
des, desde que não incida restrição legal à 
alienação das referidas participações. • 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em. centrá-

Justificação 

Desde a sua criação, em 11 de janeiro de 
1943, a 'Vale do Rio Doce vem diversificando Sl!a5 
atividades. Hoje, esta atividade envolve a produção 
de minério de ferro, cobre, caulim, celulose e bauxi
ta, além de atuação no transporte internacional des-
seS minérios. · · 

A Vale explora, sob o controle do Estado, re
servas de valor incalculável, bens de que a União é 
proprietária por definição constitucional, P":duzin~o 
bens e serviços estratégicos para a economta naao
nal. A Empresa é a maior mineradora do mundo, a 
6" em produção de ouro, altamente rentável e lucra
tiva, conceituadíssima no cenário internacional e l?c: 
tencialmente geradora de imensas riquezas e diVI
sas para o País. A empresa detém 33% do merc:ado 
internacional de minério de ferro e está expandt~do 
sua participação no comércio deste e de outros pro
dutos. 

Por essas e outras razões, a Companhia Vale 
do Rio Doce é, hoje, uma das mais importantes 
companhias mineradoras do Mundo. Se os dados 
apresentados anteriormente ainda n~o justifi~'?':" a 
sua importância no mercado mundtal de mtnenos, 
que tal lembrar que só na Amazônia, as jazid~ mi
nerais em poder da Vale são estimadas em mats de 
350 bilhões de dólares, que a mina de minério de 
ferro de Carajás, com 18 bilhões de toneladas e co~ 
quinhentos anos de vida útil, é avaliada em 315 bt
lhões de dólares e que as jazidas de cobre da Serra 
do Salobo valem outros 22 bilhões de dólares? 

Ora, por que motivo então o Governo estari~ 
disposto a privatizar a vale por parcos 15 ou 18 bt-
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lhões de dólares? Aindã qu-e-os·números apresenta- · 
dos carecessem de maior precisão, será que a mar
gem de erro de avaliação seria tão brutal a ponto de 
justificar essa lesão ao patrimônio público? Certa
mente que não. 

Além disso, a empresa é considerada uma es
tatal económica e estrategicamente indispensável à 
composição do patrimônio nacional sob a responsa
bilidade do Governo, especialmente como instru
mento de desenvolvimento e suporte de apoio a po
líticas económicas. 

Ademais, antes de pensar em vender uma em
presa como a Vale do Rio Doce, para cobrir déficites 
e dívidas, mais urgente seria se promover a reforma 
fiscal e tributária. Segundo a CPI da Evasão Fiscal, 
instituída a partir de Requerimento do então Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, a sonegação fJSCal 
é da ordem de 50%, o que sign~ica que, para cada 
unidade monetária arrecadada, uma é sonegada. 

No Requerimento que originou a CPI, o seu au
tor, em dezembro de 1991, argumentava que a eva
são, segundo vários estudos, poderia chegar a 25% 
do PIB daquela época, ou sejam 85 bilhões de dóla
res. Por outro lado, segundo cor.clusão dessa Co
missão, a tributação da economia infonmal, como ou
tra alternativa de suprir o caixa do Tesouro, poderia 
ac~scentar mais 10% do PIB, o que geraria recur
sos da ordem de mais de 40 bilhões de dólares. 
___ Portanto, mais urgente do que vender a Com
panhia Vale do Rio Doce, uma empresa eficiente e 
rentável, é promover as reformas fiscal e tributária, 
mesmo porque, 12 ou 15 bilhões de dólares arreca
dados com a privatização teria muito· pouco resulta
do sobre uma dívida pública interna de mais de 120 
bilhões. 

A Medida Provisória n• 1.481-43, que altera a 
Lei n• 8.031 de 12 de abril de 1990, completando 
quarenta e duas reedições no final de novembro 
passado, à qual já reapresentei emenda por 15 ve
zes retirando a Vale do Rio Doce do Programa Na
cional de Desestatização, ainda não foi apreciada 
pelo Congresso Nacional, e parece não ser interes
se do Governo de que o seja, permitindo, desta for
ma que a empresa possa ser privatizada sem restri
ção legal, segundo cronograma já em andamento. 

Assim este Projeto de Lei visa alterar o § 3° do 
art. 2° da citada Lei n• 8.031, com a redação vigente 
dada por essa Medida Provisória, incluindo-se o 
nome da Companhia Vale do Rio Doce nas restri
ções à privatização ai previstas. 

É dentro deste contexto que apresentamos a 
presente proposição, com o objetivo de pres~rvar o 

controle acionário da Companhia Vale do Rio Doce 
· - CVRD pela União. e de_ preservar o próprio patri
mónio da Nação, p~ a qui3J co_ntamos com q_apoio 
dos ilustres pares. . .. , . : . . ..... ,;:c. _ .:-. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de .1996. -
Carlos Pa~ocínlo ~ José Alves do ""ascimento -
Francisco Escórcio- Emília Fernandes- José 
Eduardo Outra. · · - · > 

LEGISL.A_{:~_'?,Cf!Af?.~.: :. · 
(i LEI N• 8.031, DE 12 DE Af!RIL DE 1990 

' ' ' ,' l •. 

Cria o Programa ~cional de Deses
tatização, e dá outras providências ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••o:.,;~.: •• u-."oo,oo.Oo,o•o:·, •• ,.,.noooooo•o 

Art. 2" Poderão ser privatizadas, • nos ·termos 
desta lei, as empresas: · .:·_ · -"•' • •.<'. 
~ . . : ,:., .:.~ ·, ' ' ' . _,,~ ,. :- •.. '\""1 

········§·2;;·Ã;;ii;;;;;,-:;;·~~-·d;;~iii~~;··d~ .. ~~--~~ 
que couber, à alienação· das participações minoritá
rias diretas e indiretas da União,- no capitill social de 
quaisquer outras empresas. ~ '·''-:, ·: 
................................... ~:•u•••;·v·~·(~·;_~u~:·"~.:·~···•••n••••••••••••, 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 1.481-43, DE 
. 22 DE NOVEM!3~~ 0~_1 ~-!'!!?: .• 

Altera a Lei n" 8.031, de 12 de.abril 
de 1990, e -dá outras providências. . :. 

•:·. . '\! ;. • . " .;~ -················-·-········--· .. ······· .. ······· .. •···· .. ·-···-··············· 
· (A c:;mis~o 'i:té As5Ü~tos Ecôiiõmi

cos-decisão ierminatÍva) :-.. ·_ .. . . · -
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) '~ O 

projeto será pubficado e remetido à comissão com
petente, devendo tera sua tramitação iniciada a par-
tir de 17 fevereiro próximo. -~ .. :>~. ..., .... 

Sobre a mesa, ofício que passo a ler. 

É lido o seguinte 
. • . ,t; ~ 

OF. N.• 762/96-GLPFL · 

Brasília, 17 de dezembro de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa EXCelência que, nesta data, 

o Senador Gilberto Miranda filiou-se ao Partido da 
Frente Libe1'31, passando a integrar a sua bancada. 

Atenciosamenté, Sehàdor Hugo Napoleão, Lí
der do Partido da Frente Liberal no Senado Fed~ral. 

O SR. PRESIDENTE (EduardQ Suplicy) - O 
ofício lido vai à pllblicação.. • . · · . 

Os Srs. Senadores Edison Lobão, Romeu 
Tuma e Mauro Miranda enviaram discursos à Mesa, 
para serem publicados na forma do disposto do art. 
203 do Regimento Interno. 
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S. ExOS serão atendidos. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, 
o déficit na balança comercial do mês de outubro al
cançou grande repercussão em toda a imprensa, 
afinnando-se ter sido ele desagradável surpresa 
para o próprio Governo, que esperava melhores re
sultados. 

Além das manchetes em todos os jornais, o 
problema foi objeto de editoriais, artigos e toda es
pécie de debate,' alcançando o fato dimensões que 
propiciaram o surgimento de preocupação junto à 
opinião pública, além de sua inevitável influência nos 
meios económico-financeiros. 

Nas Diretrizes do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, elaboradas no decorrer da campanha que 
o condiJZiu à Presidência da República, encontra
mos pedagógica alusão às políticas desenvolvimen
tistas adotadas em nosso País por sucessivos go
vernos, a partir da década de 50. Ali se diz que, nos 
anos 50 e 60, se promoveu veloz industrialização no 
Brasil através do chamado modelo de substituição 
de importações. Estimulou-se, então, a fabricação 
interna de produtos prioritários, que até então eram 
importados. Foram anos de muitas realizações, pro
gresso e euforia popular. Acertos e erros então ocor
rerám. Já na década de 70, a ênfase da política eco
nómica foi mudada, incentivando-se a diversificação 

·das-exportações, em especial de produtos industria
lizãaos, através de benefícios fiscais e creditícios. · 
Novamente, tempos de euforia, popular e governa
mental. 

Mas, Senhor Presidente, adviria, em seguida, a 
crise do balanço de pagamentos, decorrente do pri
meiro choque do petróleo, em 1 973. A situação logo 
se agravou com o novo embate, simultâneo à aHa na 
taxa externa de juros e à queda nos preços de nos
sos principais produtos de exportação. Tivemos que 
multiplicar barreiras às importações, pennitindo ape
nas compras no Exterior de produtos sem similar na
cional, em generalizada proteção à estrutura produti
va. Foram tempos difíceis, a despeito do que instala
mos em nosso País o maior e mais diversificado par
que industrial da América Latina. Infelizmente, sem a 
necessária busca de eficiência, o que nos onera até 
os dias aluais. 

O modelo de substituições esgotara-se. Gover
no e agentes económicos identificaram só tardia
mente as mudanças processadas no mundo nas dé
cadas de 70 e 80, nova realidade de que tomaria
mos conhecimento com atraso. Em 88, iniciamos a 
abertura gradual da economia, com redução do im-

posto de importações e das restrições não tarifáriaS, 
processo acelerado em 1990. Mais uma vez, erráva
mos pela não implementação de uma política indus
trial adequada ao momento. · 

Senhor Presidente, a supervalorfzação de nos
sa nova moeda, no Plano Real, deu origem à ques
tão cambial, que perdura até hoje. Mas, a nova polí
tica econômico-financeira, com a premissa de plena 
estabilidade, constitui êxito, reconhecido interna e 
externamente. Mais uma vez, se deixou que o! im
pacto penalizasse o setor produtivo interno. 

Apesar da demora em fazer as reformas, há 
que afirmar a administração competente e vigilAnte 
da nova política. Mas imprescindível é êstar atento a 
fatores internos e externos, a fim de que não venhac 
mos incidir em erros, como se deu em passado:ain
da recente. Ou nos tomemos vítimas de surpresas 
externas. É o que o passado nos ensina. 

· Senhor Presidente, o debate inte_nso e ceptro
verso em tomo do déficit da balança comerciàl no 
mês de outubro foi positivo, pois estimulou o Gover
no a apressar decisões importantes e fazer algumas 
correções, a fim de que nossas exportações possam 
crescer ào máximo, em momento internacional tão 
propício, mantendo-se em permanente vigilância no 
tocante àS importações. 

A abertura comercial, a defesa do muttilatera
lismo e a criação do Mercosul constituem os princi
pais pontos da atual política de comércio exterior 
brasileira. 

A liberalização do comércio mundial e a globa
lização com avanços tecnológicos progressivamente 
internacionalizados forçam o Brasil a adotar uma po
lítica de comércio exterior mais agressiva, ampliando 
sua participação nas negociações sobre o sistema 
muHilateral no âmbito da Organização Mundial de 
Comércio- OMC. 

A redução do "Custo Brasil" para que nossos 
produtos possam concorrer no mercado internacio
nal não se concretizou até hoje. Há um elenco de 
medidas a· adotar e de decisões a tomar, entre elas~ 
a modernização de porto, a expansão dos tenninais 
retroportuários alfandegados, a simplificação no es
coamento de cargas, a interrnodalidade nos trans
portes. 

Alguns de nossos portos foram_ privatizados, 
mas os resultados até agora são escassos. E há fa
tos que parecem absurdos, como o aumento do frete 
no porto de Santos. Relevantes a desregulamenta
ção e a desburocratização, cujos frutos benéficos 
tanto têm sido demonstrandos pelo Deputados Ro
berto Campos, incansável em sua luta pela modem-
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ização do Brasil. Medidas eisse[1ciais para baiicar' o 
·custo Brasil', se tomadas, equivaleriam a uma des
valoriz.ação do. câmbio de seis por cento, como de
monstrou o mesmo Deputado Roberto Campos. 

Promete o Governo, agora, privatizações na 
área de infra-estrutura. Até abril, pretende entregar o 
complexo portuário do Rio de Janeiro ao setor priva
do. 

No tocante à redução de custos administrati
vos, o Governo prevê a criação de quarenta portos 
secos no País. Um está sendo inaugurado este mês 
em Juiz de Fora, Minas Gerais, com a estrutura de 
um porto normal. Porém, quando a mercadoria sai 
desse porto e vai para o porto convencional, já está 
totalmente desembaraçada, pois passou por todos 
os trâmites alfandegarias necessários. 

O Ministro da Indústria, do Comércio e do Tu
rismo, nosso colega Francisco Domelles, não tem 
medido esforços na sua luta de 'exportar mais para 
importar mais', como tem dito retteradamente à im
prensa. Há pela frente, um vasto programa de ação, 
a curto, médio e longo prazos, a ser executado para 
que o Brasil se modernize e se capac~e plenamente 
aos tempos aluais, de crescente globalização. Indis
pensável marcar sempre mais, de modo até contun
dente, nossa presença no âmbito externo, com firme 
defesa de nossos interesses. 

E é bom lembrar que, agora em dezembro, 
está: ocorrendo nova reunião da OMC em Singapura, 
com ternário extenso de grande importância para 
nosso País. Lá, devem ser estabelecidas as regras 
internacionais de concorrência. Como partícipe do 
comércio internacional, o Brasil precisa aprimorar os 
mecanismos de defesa comercial para evitar as prá
ticas desleais de comércio, que consistem, em geral, 
no dumping e nos subsídios. 

Senhor Presidente, há um longo e complexo 
elenco de mudanças e medidas que teremos de 
concretizar até que coloquemos o Brasil em pé de 
igualdade com os países mais desenvolvidos, na 
disputa comercial. É uma meta a ser alcançada no 
decorrer de anos. Mas há decisões a tomar sem 
maior perda de tempo. 

O Ministro do Planejamento, Antônio Kandir, 
anunciou no dia 29 de novembro passado uma série 
de medidas que visam a incentivar n~ossas exporta
ç5es, uma vez que também ele considera prioridade 
para 97 •exportar mais'. 

. Além da recente isenção do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS para 
produtos agrícolas e semimanufaturados, que, a mé
dio e longo prazos, terão um significativo aumento 

de c:OmpêtitiVidade~ o GovemÓ anuncia, ainda para o 
'mês de dezembro, novas medidas para a redução 
dos custos tributários. Pretende concluir o projeto 
que prevê a retirada, mesmo que parcial, do Imposto 
Sobre Serviços - ISS quando se referir a produtos li
gados a exportações. O ISS é um imposto cobrado 
pelos Municípios e o Ministro Kandir diz que vai en
trar em acordo com os Prefe~os para atingir essa 
meta. 

Outra medida a ser tomada será a transferên, 
cia de créditos tributários que a empresa exportado
ra tenha a receber, para pagamento de qualquer tri
buto administrado pela Secretaria da Receita Fed~ 
ral. 

O Governo revelou que está estudando a cria
ção de mercado de créditos fiscais com a intenção 

· de resolver o problema de acúmulo de créditos tribu
tários pelo setor exportador. Os exportadores pod~ 
riam negociar esses créditos no mercado, que seria 
devidamente regulamentado. 

Por outro lado, Senhor Presidente, os produto
res brasileiros não podem concorrer com quem dis
põe de maiores facilidades de crédito. É preciso re
duzir a Taxa de Juros a Longo Prazo - T JLP, aplica
do pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social - BNDES aos financiamentos às ex
portações. No Brasil, a taxa é trimestral e acumula 
cerca de quinze por cento, ccintra sete a oito por 
cento do mercado internacional. O Governo acaba 
de anunciar que irá reduzir os custos de capital, 
mesmo mantendo a sua política de preservação da 
estabilidade da economia, para reduzir o risco Brasil 
e, em conseqüência, o custo dos financiamentos 
para as empresas brasileiras no exterior. Interna
mente, mudou o cálculo da T JLP, o que permitiu sua 
diminuição de 14,9% para 11%, e o secretário de 
Política Econômica do Ministério da Fazenda, José 
Roberto Mendonça de Barros, afirmou que a T JLP 
deverá cair no próximo ano para patamar de um dí
gito. Na medida em que o risco Brasil baixe mais, a 
T JLP deverá, realmente, ficar menor, pois boa parte 
dela depende ~ ~omportamento dos títul?s da dM
da externa brasde1ra. · · · · · ~. ~ 

Outra medida que está sendo to~ada para mà
lhorar as condições de financiamento aos exportado
res parte do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, que participará com 
cem por cento do valor do empréstimo concedido a 
exportadores e aos importadores de produtos brasi
leiros, exceto matérias-primas. 

A remuneração do BNDES cai de dois para um 
por cento nas operaç5es feitas por intermédio dos 
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seus agentes financeiros. Se o BNDES ficar com o 
risco do crédito, sua remuneração será de dois por 
cento e a do agente mandatário - ou seja, a do ban
co que faz a operação, mas não corre o risco- será 
de um por cento. 

Os projetas especiais, que envolvem a exporta
ção de sistemas e pacotes, terão o prazo de carên
cia dos empréstimos ampliados de seis meses para 
dois anos, e o prazo de pagamento passará dos oito 
anos atuais para doze anos. Será adotado o supply 
credit, o financiamento a exportadores que, por sua 
vez, emprestam o dinheiro aos importadores de 
seus produtos. O risco do crédito, no caso, é todo do 
exportador, e o prazo de pagamento será de trinta 
meses, com seis meses de carência. Por outro lado, 
o buyers credit, o crédito para o importador dos pro
dutos brasileiros, concedido por instituições estran
geiras, tem um limite no BNDES. O risco é dessas 
instituições, sendo que quarenta e oito delas já fo
ram credenciadas pelo BNDES. 

Algumas medidas positivas têm sido adotadas 
pelo Governo, como a recente regulamentação do 
Seguro de Crédito à Exportação, baseado em efi
ciente gestão de risco e na ampliação da participa
ção do setor privado. O Governo também volta a in
cre~entar o Programa Novos Pólos de Exportação, 
que visa a aumentar a participação do Brasil no mer
cado internacional, buscando a diversHicação não só 
dos países importadores de nossos produtos como 
também da pauta de exportação em termos de pro
duto e empresa. Esse é o caso, ainda, do Programa 
Marca Brasil, que promove a imagem dos produtos 
brasileiros no exterior. 

Apesar desses esforços governamentais, há 
ainda alguns pontos que·devem ser encarados com 
mais eficiência e maior celeridade. Os mecanismos 
de crédito, como o Programa de Rnanciamento às 
Exportações- PROEX e o Sistema Integrado de Co
mércio Exterior - SISCOMEX, devem ser desburo
cratizados, este último com a eliminação dos tipos 
de documentos cumulativos hoje existentes. 

Importante, também, Senhor Presidente, é o in
vestimento governamental na melhoria da capacida
de negociadora de nossos técnicos e do empresaria
do em geral. É preciso que sejam competentes, fle
xíveis, capazes de estabelecer negociações provei
tosas para o Brasil com os países para os quais ex
portamos pouco e dos quais importamos muito. 

. Para transformar o Brasil em um vendedor 
agressivo o Governo repassará ao Ministério das 
Relações Exteriores recursos suficientes para pro
mover os produtos brasileiros no mercado exte.~o. 

por meio de uma Incubadora de Piojetõs-dê ·Exj:l(,r-~ 
tação, com participação pública e privada e com a fi
nalidade de descobrir produtos não exportados ou 
pouco eXplorados, uma cópia da Fundação Chile. 

Necessário o aumento da produtividade e qua
lidade no setor privado. Desde a abertura do nosso 
comércio, as empresa brasileiras têm se esforçado 
nesse setor, procurando dispor de meios adequados 
para enfrentar a competitividade da globalização dos 
mercados, pois sabem que o processo de abertura 
do comércio exterior só ocorrerá com êxito quando 
alcançarmos a melhoria qualitativa e o conseqüente 
aumento na remuneração do exportador. 

Nesse setor o Governo estuda medidas suple
mentares visando à melhoria da qualidade de nos
sos produtos. Quanto melhor a qualidade dos produ
tos de uma empresa, tanto melhores serão as condi
ções que ela terá para levantar empréstimos. E o 
BNDES, em conjunto com o setor privado, pretende 
criar uma agenda setorial de exportação, para lazer o 
levantamento dos pontos fortes e fracos de cada setor, 
procurando remover obstáculos às exportações. 

Esperamos, Senhor Presidente, que as medi
das de estimulo às exportações anunciadas pelo Mi
nistro Kandir, em 29 de novembro passado, se tor
nem realidade e não fiquem apenas em promessa, 
pois só com sua adoção definitiva chegaremos a 
uma balança comercial estável. 

Muito já se concretizou das diretrizes da políti
ca externa do Programa do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Mas, infelizmente, ainda há mui
to o que fazer, a começar pela prática de uma politi
ca de industrialização que contemple a necessidade 
de desconcentração, criando-se novos pólos indus
triais. E aqui, Senhor Presidente, me seja permitido 
recordar duas velhas aspirações de extensa região 
brasileira: refinaria para o Nordeste e Siderúrgica 
para o meu Estado, abençoado com um po~!de 
águas profundas sem igual, cujo bom aprove~n
to vem sendo indefinidamente adiado! 

Aguardamos, ansiosos, Senhor Presidente, a 
remessa ao Congresso Nacional do tão prometido 
projeto da Lei Única do Comércio Exterior, em final 
de elaboração, que consolidará e racionalizará a 
profusão de normas hoje existentes. A atualização 
normativa, a eliminação de duplicidade de compe
tências e a redefinição institucional previstas no pro
jeto darão maior transparência ao nosso comércio 
exterior. 

Politica externa permanente e competente se 
impõe para a conquista de novos mercados e para a 
inclusão de outros produtos em nossa pauta de ex-
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portação. t: essencial que produtores e exportadores 
disponham de recursos financeiros nas mesmas ba
ses que nossos concorrentes. Muito tem feito o go
verno, mas muito há a fazer para incremento à pro
dução e estímulo à exportação, aqui devendo-se re
cordar que tanto produtores quanto exportadores fo
ráÍn duramente atingidos pela valorização do Real. 

O problema que me trouxe a esta tribuna, re
clamando providências de estímulo à produção e à 
exportação, diz respeito ao êxito final do Plano Real, 
à modernização e ao pleno desenvolvimento do Bra
sil. E, ao encerrar, Senhor Presidente, desejo ressal
tar que quando aludo a produtores o faço tendo em 
vista, sobretudo, os pequenos, que têm uma imensa 
contribuição a dar ao crescimento brasileiro, inclusi
ve na expansão e diversfficação de nossa pauta de 
exportação. 

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. ROMElffUMA (PSL- SP) - Sr. Presi

dente, Sr.as e Srs. Senadores, é com grande satis
fação que ocupo a tribuna, na tarde de hoje, para 
deixar registrado, nos anais desta Casa, um evento 
de importância nacional para a área de prestação de 
serviços de saúde de qualidade à população brasi
leira: a ampliação do Hospital do Coração, unidade 
hospitalar de referência no tratamento de doenças 
cardiovasculares em nosso País. 

O Hospital do Coração inaugurou, no dia 30 de 
novembro passado, suas novas instalações, cons
truKias ao longo dos últimos cinco anos, dentro da 
mais avançada tecnologia em se tratando de enge
nharia hospitalar. 

Desde então, o Hospital do Coração de São 
Paulo passou a ocupar uma área total de trinta e 
seis mil metros quadrados e a contar com a mais 
avançada tecnologia existente na área da cardiolo
gia. 

Graças à recente remodelação, o Hospital do 
Coração conta, agora, com um total de duzentos e 
cinqüenta leitos, compreendendo' unidades de inter
nação, tratamento intensivo, pronto-socorro interliga
do com sistema de transporte aéreo e terrestre, la
boratório de análises clínicas, serviço de hemodinã
mica, central de esterilização, entre outros. 

O Centro Cirúrgico, o Centro de Diagnóstico e 
os serviços de apoio foram equipados com apare
lhos de última geração, adequados aos mais recen
tes recursos na sua especialidade, trazendo inova
ções importantes na área médica. 

Dentre essas inovações, encontram-se o siste
ma de monitorização cerebral em pacientes submeti
dos à cirurgia cardíaca, o sistema de monitorização 

integrado, que permite acesso a todos os monitores 
do centro cirúrgico e da unidade de terapia intensiva, 
além da utilização de piso antibacteriano, que inibe a 
prolfferação de microorganismos, diminuindo sensi
velmente os riscos da tão temida infeCção hospitalar. 

Na construção do novo prédio de onze andares 
e quatro subsolos, dos quais oito pavimentos desti
nados à internação de pacientes, com cento e cin
qüenta novos leitos, foram investidos trinta milhões 
de reais.· A esses recursos acrescentam-se os oito 
milhões despendidos com a compra de equipamen
tos e mais os sete milhões destinados à infra-estru
tura, perfazendo um total de investimentos na obra 
da ordem de quarenta e cinco milhões de reais. I 

Uma decisão importante foi tomada durante o 
planejarnento, não contratarem empreiteira, adminis-
traram os próprios recursos. . . .· .1 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, ao manifestar minha satisfação em saber 
que nossa população pode contar com serviços mé
dico-hospitalares comparáveis aos dos países do 
Primeiro Mundo, não poderia deixar de falar um pou
co sobre a história dessa unidade médico-hospitalar 
tão respeitada que é o Hospital do Coração. ' 

Construído e mantido pela Associação do. Sa
natório Sírio, fundada por um grupo de senl)oras da 
comunidade árabe de São Paulo, presidida na época 
pela boníssima e incansável senhora Nabiha Abdalla 
Chohfi, de saudosa memória, o Hospital do Coração é 
uma instituição exemplar, que nos enche de orgulho. 

Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, tem 
uma inegável vocação social orientada principalmen
te para o atendimento de crianças carentes, portado
ras de cardiopatia congênita. 

t: aos recém-nascidos e às crianças carentes 
com problemas cardíacos que o Hospital do Cora
ção reserva a maior parte dE;~ sua verba assistencial 
e de seus leitos, prestando um importante serviço de 
atendimento gratuito para o diagnóstico e providên
cias terapêuticas para tratar um número expressivo 
de crianças, que dificilmente poderiam contar com 
uma assistência tão especializada na rede pública 
de saúde e não teriam condições de se internar em 
hospitais particulares. 

Nada ilustra melhor a importância da existência 
desse serviço de cardiologia pediátrica, em nosso 
País, tão carente nesse setor, do' que os dados esta
tísticos, segundo os quais· apenas um terço das trin
ta mil crianças cardiopatas que nascem por ano no 
Brasil recebem tratamento. 

Antes das obras de ampliação recém-inaugura
das, cerca de vinte crianças eram operadas no hos-
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pita! por mês, Senhor Presidente. Agom, esse nú~---··-- ·.-····-·- ---·-.---tlelã"tõrio 
mero pode ser praticamente dobmdo, aumentando Realizou-se no úttimo dia 16, no salão nobre 
significativamente as chances de vida de inúmeros do Departamento de Estado, a 'FriendS of Lebanon 
pequenos brasileiros que podem contar com uma Conference', destinada a reunir na . capital norte-
das melhores equipes especializadas de todo o americana 29 pafses e 8 organismos internacionais 
País. interessados em contribuir para a reconstrução da-

A ampliação da assistên~ia ~dica oferE_!Cida quela nação do Oriente Médio: O Brasil foi o único 
pelo Hospital do Coração, po~m,. nao se dest1~a~ dos países latino-americanos a participar do evento, 
apenas às crianças. Ela beneficiam também a n_:ll~o- posição de destaque que demonstm não apenas a 
es de brasileiros adultos, atenden~o. a convemos qualidade da ação de nossa diplomacia, mas Iam-
com numerosas empresas de med1c10a de grupo, bém o crescente espaço e credibilidade que o gover-
existentes em todo o território nacional. no do Presidente Fernando Henrique cardoso vem 

Senhoms e Senhores Senadores, o Hospital ganhando no cenário internacional. A delegação b""'-
do Cotação foi inaugumdo em 31 de dezembro de sileim chefiada pelo Secretário de Assuntos Estr<it~ 
1976, e, nesses vinte anos, já realizou mais ~e tri~ta gicos,' Embaixador Ronaldo Sardenberg, foi campos-
mil internações, cerca de vinte e uma mil c1rurg1as ta ainda pelo Senador Romeu Tuma, pelo Embaixa-
cardiacas, vinte e sete mil cateterismos, vinte e oito dor do Bmsil em WashingtÓn, pelo Embaixador do 
mil atendimentos de emergência e trinta tmnsplan- Brasil em Beirute e pelo Secretário Marcelo Dantas. 

· tes, engajando-se em progmmas de ensino e em 2. A Conferência esteve presidida pelo Primei-
pesquisa científica, tendo dado contribuições impor- ro-Ministro do Líbano, Rafiq Hariri, havendo sido 
tantes nas áreas de cirurgia e de diagnóstico e foi aberta pelo Secretário de Estado norte-americano, 
um dos primeiros hospitais a realizar transplantes warren Christopher. O Embaixador Ronaldo Sarden-
cardíacos, no País. berg foi distinguido como um dos 1 O principais ora-

Senhor Presidente, Sr. as e Srs. Senadores, ao dores do encontro, proferindo seu discurso durante a 
longo de seus vinte anos de existência, o _Hospital primeim parte da Conferência. Os represenla$5 
do Cotação tem perrnanecid? fiel ao seu 1deal ~e das delegações não chefiadas por ministros de esta-
servir ao próximo, sem aufenr de qualquer dotaçao do fomm chamados na segunda parte do encontro 
governamental. Cobra dos que P?dem pa_gar e, as- por ordem alfabética de pafs, dando-se-lhes a opçil.o 
srm;·viabiliza o !talamento gratutto de milhares de de registrarem ou não as mensagens de seus gover-
brãSileiros que nada têm. nos. 

Ao terminar este breve pronunciamento, quero 
pambenizar todos os membros da Associação do 
Sanatório Sírio, atuaimente presidida pela. senhom 
Henriette Darghan Trabulse, por essa obm magnífi
ca, cujas ampliações acabam de ser conc;uídas, e 
dizer que é motivo de orgulho pata todos nos poder
mos contar com uma unidade hospitalar do porte e 
do nível do Hospital do Coração, no Bmsil. 

Finalmente, quero parabenizar, também, o Di
retor-Geml, Dr. Adib Jatene, os demais dirigentes e 
toda a equipe do Hospital do Cotação, pela extrema 
dedicação com que prestam atendimento de alto ní
vel a tantos milhares de pessoas que sofrem de 
doenças cardiovasculares no Brasil. 

Em o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Estou encaminhando à Mesa; pata que seja 

dado como lido, o Relatório elabomdo pela Delega
ção que compareceu à Conferência • Amigos do Lí
bano', realizada em Washington O. C., no dia 16 de 
dezembro do corrente ano. 

3. A Tônica dos discursos. proferidos pelos che
fes de cada uma das delegações presentes esteve 
centmda na idéia de que é chegado o momento da 
comunidade de nações ajudar o Líbano a recupemr
se dos danos causados por 15.anos de guerra civil. 
Mostrou-se confiança na recuperação da economia 
libanesa e em sua capacidade de reassumir o papel 
de centro comercial e financeiro de todo o Oriente 
Médio. Pata tal, seria importante não apenas a cqo
peração governo e governo, mas sobretudo o enga-
J·amento aa iniciativa privada internacional no pro-

' . . I 
cesso. 

4. A maior parte dos delegados enfatizou, con
tudo, o aspecto político da questão, afirmado a im
portância de que seja retomado o processo de paz 
na região e buscada forma de se encerrar a ocupa
ção israelense no sul do Líbano. A persistência _des
se contencioso não apresentou, contudo, obstáqulo 
a que muitos dos delegados presentes à reunião 
anunciassem os planos de ajuda de seus governos 
ao Líbano. Pelo contrário, deixou-se claro que o voto 
de confiança da comunidade internacional na capa-
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cidade do Líbano de superar suas dificuldades e de 
reerguer sua economia são elementos-chave para a 
consolidação do ideal da paz. 

5. O Primeiro-Ministro do Líbano, Rafiq Hariri, 
iniciou a reunião expondo algumas das realizações 
de seu governo. Hoje, após o fim da guerra civil e a 
implementação de um ambicioso programa de refor
mas económicas, o PIB do Líbano está crescendo a 
uma média anual de 7"/o, o que tem permitido o au
mento dos níveis salariais, o ressurgimento de uma 
classe média significativa e a retomada da capacida
de empreendedora do empresariado. Não obstante 
tais conquistas, Hariri indicou que muito ainda resta 
por fazer, sendo difícil ao Líbano recuperar sua pu
jança económica apenas com recursos próprios. O 
chefe de governo libanês divulgou, a seguir, plano 
de reconstrução elaborado por sua equipe, para a 

. implementação do qual espera poder contar com o 
concurso de governos amigos e de empresas inte
ressadas em estabelecer vínculos com o mercado li
banês. T ai plano prevê iniciativas nas áreas de trans
porte, energia, educação, saúde, agricultura, recursos 
hídricos, habitação, proteção ambiental e defesa. 

6. Os planos de ajuda apresentados por alguns 
dos países presentes à reunião variaram bastante 
em ~opo e forma. Apresentou-se propostas que 
iam desde a concessão de montantes significativos 
de..<ljuda financeira até o envio de pessoal para or
gaAiza.r ações de cunho humanitário, como o ampa
ro a crianças que perderam suas famílias. De manei
ra geral, pode-se dizer que tais propostas giraram 
em tomo da idéia da abertura de linhas de crédito, 
vinculadas à participação de empresas dos países 
doadores nos projetes de reconstrução. A maior 
contribuição anunciada foi aquela do grupo de paf
ses europeus. Falando em nome da União Européia, 
o Chanceler irlandês Dick Spring disse que a entida
de estará propiciando ao Líbano um montante equi
valente a US$1,5 bilhão de dólares, no período 
1996-2000. 

7. Em seu discurso, o Embaixador Sarden
berg, após comentar os laços históricos do Brasil 
com o Líbano e afirmar o comprometimento do go
verno Fernando Henrique Cardoso com a causa do 
reerguimento daquele país, indicou que nosso país 
está preparado a, como um primeiro gosto, oferecer 
ao governo libanês serviços de consultaria em proje
tes de reconSÍrução. Assinalou ainda que estamos 
disposto/ a seguir aprofundando nossa cooperação 
em Beirute e a sentar para discutir fórmulas voltadas 
à participação de nossas empresas no esforço multi
nacional de auxilio ao Líbano. Mencionou, a seguir, 

a:-_opor!Unidade da visita que Vossa Excelência fará 
ao· Líbano, no próxill\0 mês de jevereiro, e da série 
de encontros, programada para julho de 97, reunin
do, em Beirute, emp~s. artistas e outros repre
sentantes das socie!lades .. ciV~ ,do.·B~il e do .Líba
no. Indicando o vínculo existente entre o ideal da 
paz e a criação. de condições para a prosperidade 
da sociedade liban~;~sa, re~eJou. o apoio ~o Brasil ao 
cumprimento da resolução 425 do Conselho de Se
gurança das Nações Unida$. )-!aven<lçl feito referên
cia à moção aprovad~ pelo Pongresso.Nacional cóm 
referência à questão libanesa, encerrou sua fala 
congratulando o governo no.~e-ainéik:ano pe~~ini
ciativa de mobilizar. a comunidade internacional' em 
apoio à causa da reconstrução do. Líbano •... 

8. Resumo, a seguir, por ordem de apresenta
ção, as intervenções feitas. durante.a.Conferência: 

Principais oradores,·· .. : 
. , . 

a) Estados Unidos: ailesar de ainda na última 
segunda-feira o presiden~ Clinton hàver ·negado a 
possibilidade de alteração dá I~;~Qislação que restrin
ge investimento e viagens·''de norte-americanos ao 
Líbano, o Secretário de Estado anunciou· logo ao ini
cio da Conferência que os EU.A, estão decuplicando 
sua ajuda ao Líbano •. No ano·de 97, o IIJOn!ante de 
ajuda direta. norte-americana · i:h~;~Qará. a US$21 mi
lhões, sendo US$12 miiiJ9e$' 'para ajuda ao dei>en
volvimento, US$6 milhõeS. eni créditoS "pàra a·agri
cultura e US$2 milhões pa:,a· a Universidade Ameri-
cana em Beirute. · ' · · · · ·' · · ·· · · 

b) União Européia: o· Chanceler irlandêS Dick 
Spring condenou a operação. "Vinhas da Ira" e fez 
apelo em prol do início de negociações para a rees
truturação da integridade territorial e "Soberania do 
Líbano. Enfatizou, a seguir',' a relevância i:!os interes
ses europeus naquele país, indicando que 40% de 
tOda. a ajuda externa ao Líbano provém da UE. Após 
anunciar o pacote de ajuda européia para o qüinqüê
nio 1996-2000 (US$ 1,5 bQ, mencionou a necessida
de de que_prossigam as reformas económicas no U
bano, com o equilíbrio das contas governamentais e 
o aprofundamento do ajuste macroeconõmico. · 

c) França: o Chanceler Hervé de Charette co
meçou sua fala afirmando que •a paz é indispem;6,
vel ao Llbauo e o Líbano é indispensável a pa.. '. 
Congratulou os EUA pela iniciativa da Conferência, 
mas fez questão de frisar que a França está hi~ri
camente comprometida com .a causa libanes? e que, 
independente dos acontecimentos, seguirá aando ao 
Líbano um "apoio .maciço" .tanto no plano político 
quanto no económico. Após ressaltar ser a França 
respons..iliel por 20% das contribuições da UE, 
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anunciou . .a abertura adicionaYêie.linha de- creéf.fos -' -
para a cooperação bilateral no valor ae FR$ 1 bilhão 
(US$ 200 milhões). Segundo de Charette, a França 
colocaria à disposição do Líbano uma "ajuda concre-
ta, eficaz e rápida". 

d) Rússia: o vice chancele Viktor Posulvalyuk 
fez referência à necessidade da retomada do pro
cesso de paz e reiterou o apaio russo às resoluções 
242, 338 e 425 do CSNU. Anunciou que a Rússia 
seguirá ajudando o Líbano através de iniciativas 
como cooperação universitária, treinamento de pes
soal e obras de engenharia civil (especialmente re
cuperação de estradas e pantes). 

e) Comissão Européia: o Vice-Presidente da 
Ce Manuel Marin, além de reforçar o que já havia 
sido afinmado pelo Chanceler irlandês, anunciou pa
cote de US$ 90 milhões para a reforma da adminis
tração pública libanesa. 

f) Canadá: o Chanceler Lioyd Axworthy enfati
zou o interesse do empresariado canadense na re
construção do Líbano e fez referência à assinatura 
de acordos bilaterais nas áreas de investimentos e 
bitributação. Anunciou pacote de CN$ 400 milhões, 
sendo CN$ 200 milhões em ajuda direta e US$200 
milhões em linha de crédito. 

_ . g) Itália: o Chanceler Amerto Dini lembrou a 
declaração de Florença em apoio ao princípio "terras 
por paz" e falou da importância da paz entre Beirute 
e)j;!I~Aviv. Mencionou a ajuda que a Itália j{prestou 
ao Líbano, em projetes de fornecimento de água. e 
energia, mas não chegou a anunciar novas iniciati
vas. 

h) Alemanha: o ministro da Cooperação e De
senvolvimento Carl Dieter Spranger indicou a impor
tância de iniciativas de paz lsraeVSí ria e lsraeVLíba
no. Lembrou que a Alemanha respande por 30% do 
montante da ajuda concedida pela UE e anunciou 
programas adicionais no valor de DM$ 86 milhões, a 
serem utilizados em áreas como meio-ambiente, re
cursos humanos, abastecimento de água e apaio a 
ONGs. 

i) Brasil: ver § 7. 
j) Arábia Saudita: o ministro do Comércio e da 

Indústria Usama ai-Faqih assinalou que seu país 
vem já há muitos anos ajudando o esforço libanês 
de reconstrução, tendo sido utilizados recursos que 
somam US$951 milhões. Para 97, anunciou ajuda 
no valor de US$50 milhões. 

Outras delegações 

a) Bélgica: ajuda de US$25 milhões; 
b) Brunei: não se pronunciou. 

c) 'Finlándia: Mánifestoú interesse em projetes 
nas áreas de questões sociais e meio-ambiente. 
Está estudando a a~rtura de linhas de crédito. , 

d) Grécia: não se pronunciou. 
e) Japão: US$1 milhão em ajuda humanitária: 

US$120 milhões para projetes de fornecimento de 
água: cursos de treinamento técnico: pequenos em
préstimos para ONGs. 

f) Kuaite: US$160 milhões em fundo para pro-
jetes hídricos. 

g) Luxenburgo: não se pronunciou. 
h) Malásia: não se pronunciou. 
i) Holanda: cooperação técnica, consultaria e 

ajuda a crianças desabrigadas. : 
j) Noruega: mencionou o amplo envolvimento 

da Noruega no processo de paz, lembrando que, 
desde 78, 30 mil soldados noruegueses já serviram 
o Líbano. US$2 milhões para projetes humanitários. 
Abertura de linhas de crédito para exportação. 

k) Oman: não se pronunciou. · 
I) Portugal: não se pronunciou. 
m) Catar: mencionou apenas a ajuda passada, 

no total de US$130 milhões. 

n) Espanha: acordos nas áreas de educação e 
cooperação técnica. Hariri estará visitando Madrid · 
em breve. 

o) Suécia: créditos para o fornecimento de pro
dutos suecos; estudos de viabilidade técnica; ajuda 
humanitária. Condenou à presença de Israel no Lí
bano. 

p) Suíça: apaio à entrada do Líbano na WTO. 
Acordos bilaterais de comércio e proteção de investi
mentos. 

q) Emirados Ámbes: US$50 milhões para ativí
dades de reconstrução. 

r) Reino Unido: o diretor do Departamento de 
Oriente Próximo do Foreign Office condenou a atua
ção de Israel no sul do Líbano, lembrando a tragédia 
de Kana Falou de laços Históricos entre a Inglaterra 
e o Líbane anteriores à presença francesa na região. 
Assinalou que 16% de ajuda oferecida pela UE pro
vém do Reino Unido. Mencionou a cooperação bila
teral em áreas como ensino da língua inglesa e trei
namento da política e das forças armadas. Indicou 
de planos para organizar, no próximo mês de março 
(possivelmente em Londres), reunião de empresas 
internacionais interessadas em aluar no Líbano. 

Instituições Internacionais 

a) Fundo Abu Dhabi: mencionou a exposição 
dos Emirados. 
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b) Funqç Álabe: !JS$3:9 mill}ões para li$tra- .... · 
das; e recursos para estudos de viabilidade na área 
de energia (conexão Líbano-Síria). 

c) Banco Europeu de Investimentos: US$ 625 
milhões para energia, estradas, meio ambiente e 
reestruturação dos serviços públicos. 

d) Fundo Kuaite: não se manifestou. 
e) Banco Mundial: mencionou a necessidade 

de maiores ajustes macroeconômicos no Líbano. 
Entre empréstimos e garantias, o Banco deverá con
ceder ao Líbano US$ 1 bilhão no período 
1996/2000. O BM se dispõe a colaborar em projetas 
de outros doadores. 

f) Banco de Desenvolvimento Islâmico: men
cionou apenas a ajuda passada (US$225 milhões). 

g) Fundo Saudita para o Desenvolvimento: não 
se pronunciou. 

h) UNDP: projetes nas áreas de agricultura, 
meio-ambiente e população desabrigadas. 

9. Antes de encerrar-se a Conferência, o Chan
celer de Charette sugeriu a realização de Conferên
cia semelhante, dentro de um ano, para avaliação 
dos progressos alcançados. 

10. A imprensa norte-americana não chegou a 
dar destaque ao evento. Analistas mencionaram a 
ausência da Síria e a importância da Conferência 
como forma de dar maior independência ao governo 
de Beirute. 
·---eras ma, 18 de dezembro de 1996. 

- O SR- MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs Senadores, 

Estamos nos despedindo de um ano profícuo 
para a afirmação do Congresso Nacional como insti
tuição representativa do espírito e das aspirações do 
povo brasileiro. Se não vencemos todos os precon
ceitos que ainda dominam grande parte da opinião 
pública sensível ao efeito das generalizações, creio 
que conseguimos impor uma imagem renovada de 
ação legislativa dinâmica e produtiva. Nunca se vo
tou tanto, nunca se decidiu tanto. Aprovamos as re
formas para a abertura da economia, estabelecendo 
a base institucional para o desenvolvimento dura
douro e sustentado, e demos ao governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso todos os instru
mentos para a sustentação da estabilidade econômi-
ca 

O ano se encerra com uma decisão presiden
cial que eu encaro como homenagem à maioria des
te mesmo Congresso. Ao assinar a Medida Provisó
ria da Indústria Automotiva e ampliar os incentivos 
fiscais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como for
ma de atrair investimentos externos, o Presidente 

agiu corria estàdista, aiendeu à maioria e alargou os 
cami11hos sobre os quais a integração nacional po
derá avançar, com redução da hegemonia dos esta
dos tradicionalmente dominadores do PIB brasileiro. 
Há que se reconhecer que nas área$ mais sensíveis 
de relações com a sociedade, o perfil do governo 
melhorou. Mostra desse fato é a nova imagem do 
Executivo na área educacional. É um setor funda
mental para o futuro e que o imobilismo está sendo 
quebrado. . 

Chegaremos a 1988, o antepenúltimo_ª"o do 
segundo milénio, com fundadas esperanças de que 
assumiremos posições privilegiadas de vanguarda 
no concerto das naçã.es que têm espaços para pros
perar. Os deveres do mundo político têm que estar 
condicionados a esse desafio. É preciso reavivar as 
linhas de identidade com o povo. E para isso será in
dispensável caminhar na direção de um novo mode
lo político que assegure a plena e absoluta identida
de entre os representantes e os representados. E 
nesse sentido, a fidelidade partidária não é apenas 
uma necessidade, mas uma exigência da própria de
mocracia. Com todos os seus interesses e os seus 
condicionantes polémicos, teremos que decidir so
bre a reeleição em todos os níveis, sem personaflzar 
o debate. Estaremos à ·vésperas do úHimo grande 
pleito eleitoral do século, e deveremos ter os pés fin-
cados na realidade. · · 

Espero para o meu partido, o PMDEÍ, um ano 
de correção de princípios e de rumos na direção das 
mais íntimas identidades com a grande torça que foi 
construída ao longo dos últimos 30 anos de lutas. A 
face de partido vanguardeiro, de líder histórico as lu
tas populares, de agremiação política aberta áo de
bate interno e fechada à influência de personalismo, 
é a face que haverá de ,ser reé9nquistad\l·... · · 

Neste fecho político da sessão legislativa, qy,e
ro reiterar meus compromissos com a luta cont(i-l~a 
pelo desenvolvimento de Goiás e do Centro-Oeste. 
Temos a mais absoluta consciência dos nossos po
tenciais, não há um único senador ou deputado de 
nossas bancadas que não tenha o "script" decorado 
sobre as prioridades do nosso programa de lutas, e 
vamos trabalhar pesado para garantir a implementa
ção dos projetes fundamentais para o desenvolvi
mento da região. É na área de transportes que va
mos concentrar basicamente o nosso esfOrço con
junto aos órgãos federais. A duplicação do acesso 
rodoviário para São Paulo, a construção da ferrovia 
Norte-Sul, a complementação das obras fundarrien
tais dps corredores de exportação, tudo isso.é parte 
de uma luta que vai continuar. Não menos impo~-
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te será o dever diário de cobrar-políticas sociais que 
levem a Estados e municípios os direitos mínimos 
de dignidade e de cidadania. 

Por fim, quero deixar consignados aos queri
dos companheiros deste plenário, às suas famílias e 
aos seus amigos, os votos de que o Ano Novo seja 
coberto das benções de Deus. No plano particular, o 
meu desejo é de que Deus ilumine cada um para 
que não falte inspiração no sentido de semear o 
bem colativo e de lutar pelas causas mais nobres 
que estão ligadas às esperanças do povo brasileiro. 

Que a atividade política seja vãlorizada e res~itada, 
e que ela possa produzir, com independência e espí
rilo público, mais ainda que os bons frutos colhidos 
neste ano que está se encerrando. 

Eram as minhas palavras, Sr. Presidente. Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 17h36min.) 

Ata da 12~ Sessão Não Deliberativa 
em 20 de dezembro de 1996 

3ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Gílvam Borges e da Srª Sandra Guidi 

(Inicia-se a sessão às 9h) · 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - Decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

~ Sobre a mesa, expediente que será lido pela 
Sra. 1• Secretária em exercício, Senadora Sandra 
Gtlidi. 

É lido o ~guinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

RESTITUINDO AUTÓGRAFOS DE PROJE
TaS DE LEI SANCIONADOS: 

- N2 294, de 1996 {n2 1.329/96, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 33, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência 
da República, crédito suplementar no valor de cin
qüenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais, 
para os fins que especifica, sancionado e transfor
mado na Lei n• 9.368, de 17 de dezembro de 1996; 

- N° 295, de 1996 (n• 1.330/96, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 40, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orç.amento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar nova
lor de seis milhões, setecentos e quarenta e nove 
mil e dezanove reais, para os fins que especifica, 

sancionado e transformado na Lei n2 9.369, de 17 de 
dezembro de 1996; 

- N2 296, de 1996 {n2 1.331/96, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 42, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
Público da União, crédito suplementar no valor de 
üm milhão e trinta mil reais, para fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei n• 9.370, de 17 de 
dezembro de 1996; 

- N2 297, de 1996 {n2 1.332196, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 48, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor da Câmara 
dos Deputados, crédito suplementar no valor de dois 
milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais, para 
os fins que especifica; sancionado e transformado 
na Lei n• 9.371, de 17 de dezembro de 1996; 

- 298, de 1996 (n2 1.333/96, na origem), de 17 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n2 50, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em. favor do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar !lR va
lor quatro milhões, duzentos e trinta e cinco m~,ipito
centos e cinqüenta e cinco reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei n2 

9.372, de 17 de dezembro de 1996; 

- N" 299, de 1996 (n2 1.334196, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 53, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
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Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Cultura, crédito suplementar no valor de trezen
tos e trinta e dois mil, quinhentos e qu11torze .reais, 
para os fins que específica, sancionado e transfor
mado na Lei n• 9.373, de 17 de dezembro de 1996; 

- N• 300, de 1996 (n• 1.335/96, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei. n•. 54, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a ab.rir ao 
Orçamento Rscal da União, em favor do Ministério 
da Fazenda, crédito suplementar no valor de cento e 
vinte e seis milhões,, quinhentos e noventa .e cinco 
mil, quatrocentos e quatorze reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei n• 
9.374, de 17 de dezembro de 1996; 

- N• 301, de 1996 (n• 1.336/96, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 55, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Rscal da União, em favor do Ministério 

· da Educação e do Desporto, crédito suplemen~Sr no 
valor de duzentos e quatorze milhões, seiscento~ e 
noventa mil, novecentos e quarenta e sete rea..s, 
para os fins que especifica, sancionado e trallsfor
mado na Lei n• 9.375, de 17 de dezembro de t996; 

- N• 302, de 1996 (n• 1.337196, na orir·!é!m), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 56, de 
1999-,CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
OrÇ<imt"nto da Seguridade Social da União, em favor 
do Min>stério da ~ducação e do Desporto, çrédito 
esp_ecial até o llrnite de setecentos e oitenta e cinco 
mil reais, para os fins que especifica, sancionado e 
transformado na Lei n• 9.376, de 17 de dezembro de 
1996; 

- N• 303, de 1996 (n• 1.338/96, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 57, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Fazenda e de Transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municípios - Governo do Distrito Federal -
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, 
crédito especial até o limite de três milhões, trezen
tos e cinqüenta e nove mil, quarenta e oito reais, 
para os fins que especifica, sancionado e transfor
mado na Lei n• 9:.377, de 17 de dezembro de 1996; 

- N° 304, de 1996 (n• 1.339/96, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 59, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orça~ento da Seguridade Social da União, em favor 
da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no 
valo~ de um milhão, setecentos e vinte e três mil 
reais, para os fins que especifica, sancionado e 
transformado na Lei n• 9.378, de 17 de dezembro de 
1996; 

. - N• 305, de 1996 (n• 1.340/96, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 64, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Educação e do Desporto, crédito especial até o li
mite de um mil, seiscentos e quarenta e seis reais, 
para os fins que especnica, sancionado e transformado 
na Lei n• 9.379, de 17 de dezembro de 1996; e 

- N• 306, de 1996 (n°1.341/96, na origem), de 
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 79, de 
1996-CN, que autoriza o Podei Executivo a abrir ao 
Orçamento Rscal da União, em favor de Encargos 
Rnanceiros da Uniãó- Recursos sob Supervisão do 
Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor 
de cento e um mil, quinhentos e quarenta e quatro 
reais, para reforço de dotação consignada no vigen
te orçamento, sancionado e transformado na Lei n• 
9.380, de 17 de dezembro de 1996. 

AVISOS 

DO MINISTRO DA FAZENDA 

N• 1.100, de 1996, de 13 do corrente, comuni
cando a impossibilidade de atendimento à solicita
ção contida no Requerimento n• 1.056, de 1996, de 
informações, do Senador Gilberto Miranda, por tra
tar-se de assunto afeto ao Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo; e 

N°1.109, de 1996, de 13 do corrente, esclare- · 
cendo que a Secretaria da Receita Federal encon
tra-se impossibilitada de prestar as informações soli
citadas através do Requerimento. n• 998, de 1996, 
do Senador Roberto Requião, por tratar-se de maté
ria protegida pelo sigilo fiscal, consubstanciado na 
Lei Complementar n• 5.172, de 21-10·66, no Tí!l!lo VI, 
Capítulo I, em seus artigos 198, parágrafo único, e 199. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, aos requerentes. · 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 267196; de 19 do corrente, comunicando a 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 10~, de 
1993 (n• 1.258188, naquela Casa), que estabelece 
as diretrizes e bases da educação naqional. 

(Projeto enviado à sanção em 19-12-96.) 1 
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PARECER 

PARECER N° 713, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre Projeto de Lei da 
Câmara n• 64, de 1996 (n° 7.~'na 
casa de origem), que "Institui o Sistema 
Nacional de Armas SINARM, estabelece 
condições para o registro e para o pOrte 
de arma de fogo, define crimes e dá ou
tras providências•, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n• 196, de 1996, que ·~dispõe 
sobre o fabrico, depósito, trãnsHo e porte 
de arma de fogo e dá outras providên
cias", e sobre o Projeto de Lei do ~n;ldo 
n• 200, de 1996, que "define. o crim4i) .. de 
porte de arma", todos em tramitação con
junta. 

Relator: Senador Romeu Tuma 

1 - Relatório 

Encontram-se sob exame da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da 
Câmara n• 64, de 1996 (n• 7.865, de 1986, na Câ· 
mara dos Deputados), que 'institui o Sistema Nacio
nal de Armas- SINARM, estabelece condições para 
o registro e para o porte de arma de fogo, define cri· 
mes e dá outras providências', o Projeto de Lei do 
Senado n• 196, de f996, que 'dispõe sobre o fabri· 
co~epósito, trânsito e porte de arma de fogo e dá 
outras providências", e o Projeto de Lei do Senado 
n• 200, de 1996, que "define o crime de porte de 
arma', todos os três em tramitação conjunta. 

O Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1996, 
originário do Poder Executivo, cria o Sistema Nacio
nal de Armas - SINARM. A iniciativa estabelece nor
mas para o registro e o porte de arma de fogo. No 
texto proposto, são tipificados, ainda, os crimes e 
comi nadas as penas, que se relacionam com o porte 
irregular de arma de fogo. 

Sobre o projeto da Câmara, que tramtta con
juntamente com o Projeto de Lei do Senado n• 196 e 
com o Projeto de Lei do Senado n• 200, ambos de 
1996, cabe registrar as observações seguintes: 

1) É instituído o Sistema Nacional de Armas do 
Ministério da Justiça, mas não se prevê igual medida 
para a centralização de informações sobre o porte 
de arma (art. 12). Com efeito, o registro da existência 
físicq. das armas deve ser complementado com infor· 
mações sobre as autorizações para o porte de arma 
concedidas em todo o território nacional. Esse tipo 
de conhecimento facultaria à Administração exercer 

maior controle, em todo o País, não só das armas de 
iogo existentes, mas, também, das concessões da· 
das às pessoas para portá-las. O cadastro geral do 
porte de arma permitiria a integração de informaçõ· 
es, com proveito, por exemplo, para a prevenção de 
casos em que houvesse o uso indevido de arma de 
fogo por pessoa legalmente autorizada a portá-la. As 
modificações consignadas nos incisos 11 e IV do art. 
2" do projeto visam, também, a dar maior clareza às 
missões atribuídas ao Sinarm, com o intuito de que 
seja realmente implementado controle efetivo sobre 
as armas existentes no País. 

Em conseqüência, foram oferecidas as Emen
das n•s 1, 2 e 3. 

2) o art. 3° do projeto permite que armas obso
letas deixem de ser cadastradas. Sucede que o con· 
ceito de arma obsoleta, ainda que definido em regu· 
lamento, pode não atender ao propósito da lei. Se a 
arma é capaz de funcionar, ainda que esteja tecno
logicamente ultrapassada, deve ser cadastrada, se o 
seu possuidor pretende mantê-la. Somente deve_m 
ser excluídas do cadastramento as armas que nao 
podem mais funcionar, conforme avaliação do órgão 
competente. 

A Emenda n• 4 procura contornar as questões 
suscitadas. 

3) Visando coibir o uso de arma em estabeleci· 
mento que não possui sala ou dependência de aces
so restrito ao público, alterou-se o art. 42 para res· 
tringir a permissão nele expressa. 

A Emenda n• 5 consigna a alteração em foco. 
4) O projeto não estabelece, de modo expres

so, sua destinação, que é a de regular o registro e o 
porte indMdual de arma de fogo, o que susctta dúvi
das quanto ao alcance da futura lei, em relação ao 
porte legal de arma de fogo. 

A Emenda n• 6 visa a excepcionar, portanto, as 
situações em que o porte de arma é concedido em lei. 

5) Não há distinção nítida no projeto entre a 
norma qu~ regula a concessão do porte estadual e 
do federal. O art. 7", § 12, do projeto parece destina
do a regular aspectos do porte estadual, mas não é 
explicttado esse propósito. Todavia, no§ 1° do mes
mo artigo, tal cuidado é observado, ao se definir a 
concessão de porte funcional de arma a determina
das autoridades. Aliás, o projeto, que deveria tratar 
de forma geral do porte de arma de fogo, nesse dis
positivo, trata de forma limttada, do porte funcional, 
incluindo categorias de agentes públicos estaduais, 
mas omitindo os governadores, magistrados e Mem
bros do Ministério Público dos Estados e do Distrito 
Federal. 
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Registre-se, ainda, que não é clara a expres
são 'comportamento social produtivo" (art. 7", ca
put). Estaria um cidadão aposentado, que não exer
ce função remunerada, impedido de obter permissão 
para portar arma? Poder-se-ia negar-lhe o direito de 
defesa, ainda que fosse apto ,quanto aos. demais 
requisitos? 

Ressalte-se, por último •. que o projeto exclui as 
armas de fogo das Forças Armadas, mas não as 
particulares, de seus oficiais,. que estariam sujeitas 
ao mesmo controle. . ~ ·" . . · . · . 

O projeto levou em conta o transtorno que "i1i\
pótese de limitação do porte aos territórios estaduais 
traria para os moradores. de regiões fronteiriças, que 
passariam a ser criminosos. e teriam . suas armas 
apreendidas ao cruzarem os limites do Estado onde 
os seus portes têm validade. Emendou-se o disposi
tivo pertinente para atnbuir a competência para cele
brar convênios para os .. Estados, e desde que estes 
sejam limítrofes. De outra parte, um convênio geral 
teria a força do porte federal, cuja concessão,.se 
quer restringir ao máximo. 

A Emenda n• 7 visa a· contornar as questões 
ora aludidas. · 

6) Cumpre lembrar ainda q'ue 'o caput do art. 
s• do projeto abre espaço para que o porte de anpa 
de fogo seja concedido por decisão em nível regula
mentar. Confere-se, portanto, aU\orização para que 
u'rn:Ji9njunto de categorias recebam porte federal de 
arma, inclusive as de agentes públicos que precisam 
usar armamento, como, por exemplo, a Polícia Ro
doviária Federal, os integrantes do Gabinete Militar 
da Presidência da República que se ocupam da se
gurança do Presidente, etc. Assim, a eventual ne
cessidade de concessão do porte de arma de fogo a 
determinada categoria de agente público pode ser 
suprida por norma regulamentar. 

A Emenda n• 8 tem o propósito de, tão-somen
te, melhorar a redação do art. s• e possibilitar, tam
bém, referência ao§ 1• do artigo anterior. 

7) O art. 1 O, ao estabelecer o tipo penal para 
as condutas ilegais, colocou sob a mesma pena in
frações de potencial ofensivo diferentes. Não pode, 
a nosso ver, atribuir-se a mesma pena a quem porta, 
sem autorização, uma arma desmuniciada, e àquele 
que fabrica ou attera ilegalmente armas, com fim de 
equipar quadrilhas de criminosos. 

Em decorrência, separou-se, pela razão técni
ca explicitada, os tipos de maior potencial ofensivo, 
apenados com reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, e multa, dos de menor potencial ofensivo, 
como a posse de arma sem registro na residência, 

hipótese apenada com detenção de 6 (seis) a 1 (um) 
ano, ou multa. 

Além disso, o tipo não é claro, se há crime, 
quando o agente estiver portanto arma desmontada 
ou peça da armamento ou, ainda, se a arma estiver 
desmuniciada, haja vista a generalidade do tipo penal. 

Em virtude da modificação introduzida no art. 
1 O do projeto, o rol das ações ilícitas alcançam a hi
pótese de o agente estar com munição, acessório ou 
peça de armamento não permitido. Aliás, em relação 
a esta última, é comum o transporte de armas des
montadas para suprir, posteriormente, mercado irre
gular 0u clandestino de armamento. 

Quanto à utilização de simulacro, arma defei
tuosa ou arma de brinquedo, o projeto deveria esta
belecer que o uso de tal recurso será considerado 
agravante genérica, causa de aumento de pena, 
onde o emprego de arma for assim considerado. 

Confmme explica Júlio Fabrini Mirabete (Manual 
de Direito Penal .. São Paulo: Atias, 1996. p. 209): 

•o emprego de arma denota não só 
maior periculosidade do agente como uma 
ameaça maior à incolumidade física da víti
ma. Arma, no sentido jurídico, é todo instru
mento que serve para o ataque ou defesa, 
hábil a vulnerar a integridade física de al
guém... Embora a arma simulada (brinque
do, por exemplo) não configure esse instru
mento, a jurisprudência predominante, inclu
sive no STF, com apoio da doutrina e funda
mento no aspecto subjetivo do fato, tem re
conhecido a qualificadora em estudo no rou
bo ..• A mesma conclusão, quanto à eldstên
cia de qualificadora, tem sido seguida quan
to ao roubo com emprego de arma descarre
gada ou defeituosa, acentuando-se que, no 
caso, a idoneidade para vulnerar é apenas 
acidental". 

Ora,'5e o fato constituir crime mais grave, ter
sa-ia que aplicar ao condenado pena mais rigorosa, 
o que poderia estar prejudicado, caso houvesse sido 
mantida a redação original. Considerada a redação 
do projeto, a pena seria, por exemplo, abrandada 
para detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa, no 
caso de roubo, com uso de arma de brinquedo, que, 
de acordo com a atual redação do art. 157 do Códi
go Penal, é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) 
anos, e multa, com aumento de um terço, até meta
de, se a violência ou ameaça é exercida com o em
prego de arma (CP, art. 157, § 2•, I). 
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O art. 1 O, § 3°, IV, do Projeto da Câmara tipifi
ca uma hipótese que não constitui conduta típica a 
ser punida. Ora, o cidadão que possuir condenação, 
só por. este fato, não pode ser considerado crimino
so, conforme estabelece o dispositivo. Esta seria 
uma causa de aumento da pena e não um ilícito au
tõnomo, conforme estabelece o projeto.· 

Dever-se-ia estabelecer, também, como agra
vante da pena cominada, o fato de o agente estar 
portando arma não identficada ou de uso proibido 
ou restrito. O projeto olvida esse cuidado, que não 
poderá ser disciplinado quando da regulamentação 
da lei, de vez que fixa parâmetro para o quantum da 
pena, matéria exclusiva de lei em sentido formal. 

Em suma, o art. 1 O coíbe a figura do comércio 
irregular. Seu parágrafo único contempla hipótese 
de adutteração de características de identificação, 

. uso de artefatos explosivos e fornecimento ou entre
ga de armamento para a prática de crimes. Como as 
penas são elevadas, não incidem os benefícios pre· 
vistos pela Lei n• 9.099/95. 

O art. 11 coíbe o porte de arma, peça de arma
mento, acessório ou munição. No caso não se aplica 
a transação penal nos termos da Lei n• 9.099/95, 
mas se admite a suspensão condicional do proces
so, sendo o infrator colocado em observação:;tfrlo 
período de dois a quatro anos (art. 89 da Lef n• 
g,{)gg/95). O parágrafo único criminaliza a entrega 
de arma a terceiro, ainda que gratuitamente, mas 
não para a prática de crime, hipótese já contempla· 
da no inciso IV do parágrafo único do art. 10. 

O art. 12 traz a figura do mero possuidor, que 
poderá obter os benefícios da transação penal, nos 
termos da Lei n• 9.099195. 

O art. 13 prevê as causas de aumento de 
pena, cuja redação procurou punir fl)ais severamen
te o uso de arma proibida e o de arma adulterada ou 
sem identificação. ··· 

O art. 14 e seus paragrafas subdividiram a figu
ra omissiva prevista originalmente no inciso I do § 1• 
do art. 1 O, criminalizando, também, a forma comissi
va, e prevendo sanções diversas para as hipóteses 
de armas regulares e irregulares, abrangendo, tam
bém, as figuras delituosas hoje previstas na Lei n• 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente -
arts. 242 e 244). 

Finalmente, a figura do disparo de arma de 
fogo ·:oi mantida em artigo separado (art. 15) para 
permitir sua aplicação conjunta (concurso), com o 
porte irregular. 

A Emenda n• 9 e a Emenda n• 1 O corrigem os 
aspectos ora ventilados. 

8) Foram alterados os arts. 11 e 12 do projeto 
para incluir a necessidade de conceituação de peça 
de armamento e de munição, introduzidas pelas mo
dificações no art. 1 O do projeto. 

A Emenda n• 11 e a Emenda n• 12 consolidam 
as modificações referidas, nas quais se atribui com
petência ao Ministério do Exército para regular, tam
bém, quais as armas de uso permitido. Em canse· 
qüência, toma-se desnecessário o art. 12 do projeto. 

9) A Emenda n• 13 foi oferecida para corrigir a 
referência à matéria relativa à posse de arma sem 
registro, que passou a ser tratada no art 12. 

1 O) O projeto visa, também, a atualizar a legis
lação relativa às contravenções penais (Decreto-Lei 
no 3.688, de 3 de outubro de 1941), no sentido de 
criminalizar o fabrico, comércio, ou detenção de ar
mas ou munição, o porte ilegal de arma de fogo e o 
disparo de arma de fogo (respectivamente, arts. 18, 
19 e 28 da chamada Lei das Contravenções Pe
nais). Todavia, não revoga, pelo menos, a hipótese 
do citado art. 18 da Lei das Contravenções Penais, 
já que os demais dispositivos necessitam continuar 
em vigor dadas as suas aplicações residuais, como 
o porte de arma branca, por exemplo. 

A Emenda n• 14 repara esse aspecto. 
Quanto aos projetes apensados ao PLC n• 64, 

não há, de modo geral, inovação a ser introduzida, 
uma vez que seus termos estão, em essência, 
abrangidos pelo projeto oriundo da Câmara dos De
putados. 

11 - Voto do Relator 

Preliminarmente, ·cumpre lembrar e agradecer 
as colaborações de diversas entidades e pessoas, 
entre as quais destacam-se os representantes po 
Ministério da Justiça e da Associação Paulista tio 
Ministério Público, que se dispuseram a contribuir, 
com suas· sugestões e críticas, para melhorar o cqn
teúdo e a forma das disposições que regulam a nia
téria ora em foco. 

Examinados os projetas submetidos a esta Co
missão, conclui-se que a principal proposição sob 
exame tem o mérito de promover a atualização da 
legislação infraconstitucional referente ao registro e 
porte de armas de fogo. Mencione-se, todavia, gue 
os fatos e argumentos expendidos corroboram a hi
pótese de que é necessário introduzir aperfeiçoa
mentos nas disposições tratadas no Projeto de Lei 
da Câmara n• 64, de 1996. 
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Ficam prejudicados, por terem sido abrangidos 
pelo projeto oriundo da Câmara dos Deputados, o 
Projeto de Lei do Senado n• 196, de 1996, que "dis
põe sobre o fabrico, depósito, trânstto e porte de 
arma de fogo e dá outras providências", e o Projeto 
de Lei do Senado n• 200, de 1996, que "define o cri-
me de porte de arma •. · 

Em conseqüência, resta opinar favoravelmente 
à aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 
1996, observadas, no entanto, as seguintes emendas: 

Emenda n•1-CCJ 

Dê-se ao inciso 11 do art 2• do projeto a se
guinte redação: 

"11 - cadastrar as armas de fogo produ
zidas, importadas e vendidas no País, de
vendo constar, além das características da 
arma, dados completos de qualificação do 
vendedor e adquirente. • 

Emenda n• 2-CCJ 

Dê-se ao inciso VI do art. 2" do projeto a se
guinte redação: 

"VI - cadastrar as apreensões de ar
mas de fogo, inclusive as vinculadas a pro
cedimentos policiais e judiciais, consignando 
em ficha própria o destino dado a elas, des
de a apreensão até a devolução, entrega ou 
destruição pelo Exército;" · 

Emenda n• 3-CCJ 

Acresça-se ao art. 2° o seguinte inciso VIl: 

"VIl -cadastrar Õs portes de arma con
cedidos em todo o termório nacional.· 

Emenda n• 4-CCJ 

Suprima-se do caput do art. 32 a expressão 
"excetuadas as consideradas obsoletas" e inclua-se 
no mesmo artigo o seguinte § 1°, passando o pará
grafo único para§ 2•. 

"§ 1° Excetua-se da obrigatoriedade do 
registro a arma incapaz de funcionar, assim 
certificada pelo órgão competente." 

Emenda n• 5-CCJ 

"Dê-se ao caput do art. 42 a seguinte redação: 

"Art. 42 O Certificado de Registro de 
Arma de Fogo, com validade em todo o terri-

tório nacional, autoriza o seu prop.rfiitáriÕ a 
manter a arma de fogo exclusivamente no 
interior de sua residência ou dependência 
desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, 
desde que seja ele o tttular ou o responsável 
legal do estabelecimento ou da empresa, 
em dependência que não seja aberta ao pú
blico." 

·Emenda n• 6-CCJ 

Dê-se ao art. 62 do projeto a seguinte redação: 

• Art. 62 O porte de arma de fogo fica 
condicionado à autorização da autoridade 
competente, ressalvadas as hipóteses de 
porte legal.' 

Emenda n• 7-CCJ 

Dê-se ao art. 7° do projeto a seguinte redação: 

"Art. 7" A autorização para portar arma 
de fogo terá eficácia temporal limitada, nos 
termos de ates regulamentares, e somente 
será concedida se o requerente comprovar 
idoneidade, efetiva necessidade, capacida
de técnica e aptidão psicológica para o ma
nuseio de arma de fogo. 

§ 1° O porte federal de arma de fogo 
registrada é inerente à função de Presidente 
e Vice-Presidente da República, Governador 
e Vice-Govemador de Estado, Ministro de 
Estado, Ministro de Tribunal Superior, Sena
dor, Deputado Federal e Deputado Estadual, 
Juiz Federal e Juiz Estadual, Membro do Mi
nistério Público da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e Termórios e da Advocacia
Geral da União, Audttor Fiscal do Tesouro 
Nacional, e Policial Federal, Policial Civil dos 
Estados e do Distrito Federal, desde que 
suas atribuições incluam o combate direto à 
criminalidade. 

§ 2° O porte de arma para oficiais e 
praças pertencentes a qualquer das Forças 
Armadas ou Auxiliares será regulado em le
gislação específica. 

§ 32 O porte estadual de arma de fogo 
registrada restringir-se-á aos limites da uni
dade da federação na qual esteja domicilia
do o requerente, exceto se houver convênio 
entre Estados limítrofes para recfproca vali
dade nos respectivos territórios. • 
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Emenda n• 8-CCJ 

Dê-se ao art. s• do projeto a seguinte redação: 

• Art. s• Além das hipóteses referidas 
no § 12 do artigo anterior, a autorização fe
deral para o porte de arma de fogo, com va
lidade em todo o território nacional, somente 
será expedida em condições especiais, a 
serem estabelecidas em regulamento. • 

Emenda n• 9-CCJ 

Dê-se ao art. 1 O do projeto a seguinte re~<.jão: 

• Art. 1 O. Fabricar, importar, exportar, ter 
em depóstto para fins de oomércio, expor à 
venda, alienar ou alugar arma de fogo, peça 
de armamento, acessório ou munição, de uso 
permitido, sem autorização ou em desaoordo 
com determinação legal ou regulamentar. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos, e multa, sem prejuízo da pena por 
eventual crime de contrabando ou descaminho. 

Parágrafo único: nas mesmas penas 
incorre quem: . 

I - suprime ou altera marca, numera
ção ou qualquer sinal de identificação. de 
arma de fogo ou artefato; i 

___ . 11 - modifica características de arma de 
fogo, de forma a tomá-la equivalente àquela 
de uso proibido ou restrito; 

III - possui, porta, detém, fabrica ou 
emprega artefato explosivo ou incendiário, 
sem autorização, ressalvada a hipótese de 
fogos de artificio, de comercialização permi
tida e em utilização normal, se o fator não 
constitui crime mais grave; 

IV - fornece ou entrega a terceiro, ain
da que gratuitamente, arma de fogo~ peça 
de armamento, acessório ou munição para a 
prática de crime, excluídos os casos de oe
autoria e participação. • 

Emenda n• 1 O- CCJ 

Incluam-se no projeto os seguintes arts. 11, 12, 
13,14,15,16, e 17, remunerando-se os demais: 

"Art. 11. Trazer consigo peça de arma
mento, acessório, munição ou arma de fogo, 
de uso permitido, mesmo desmuniciada, 
sem licença da autoridade, fora das hipóte
ses descritas no art. 4• desta Lei. 

Pena - reclusao de 1 (um) a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena in
corre quem fornece ou entrega a terceiro, 
ainda que gratuitamente, arma de fogo, 
peça de armamento, acessório ou munição, 
sem autorização ou em desacordo com de
terminação legal ou regulamentar. 

Art. 12. Ter a posse de arma de fogo, 
sem o respectivo registro, nas situações 
descritas no art. 42 desta Lei. 

Pena- detenção de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano, ou multa. 

Art. 13. As penas previstas nos arts. 
1 O, 11 e 12, aumentam-se de um a dois ter
ços, se o crime é praticado por: 

1 - quem possuir condenação anterior 
por crime doloso cometido mediante violên
cia ou grave ameaça à pessoa, ou tráfico ii r
cito de entorpecentes e drogas afins; 

· 11 -funcionário p1lblico. 
§ 1 g No caso do incíso II, funcionário 

público é definido conforme o disposto no 
art. 327 do Código Penal. 

§ 2• Aumenta-se a pena na forma pre
vista no caput deste artigo: 

1 - no caso do art. 11, se a arma não 
for registrada, não tiver identificação, ou a 
identificação tiver sido suprimida ou adulte
rada· 

'11- no caso do art. 12, se a arma não 
tiver identificação, ou a identificação tiver 
sido suprimida ou adulterada. 

§ 3• As penas previstas nos arts. 1 O, 
11 e 12 serão aplicadas em dobro, se a 
arma de fogo, a peça de armamento, o 
acessório, a munição, ou artefato explosivo 
ou incendiário for de uso proibido ou restrtto, 
desde que o fato não constitua crime contra 
a segurança nacional. 

Art. 14. Entregar arma de fogo para 
menor de 18-(dezoito) anos, de!icieQ!e .men
tal ou pessoa inexperiente no seu manejo, 
ou permitir que dela se apodere, ressalvada 
a hipótese de prática de desporto, em local 
próprio e cumpridas as formalidades legais, 
quando o menor estiver acompanhad~, do 
responsável ou instrutor. t i) 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e multa. · 

§ 1° Quem, sendo possuidor ou pro
prietário de arma de fogo, omite as caute-
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las necessárias para impedir que menor de 
18 (dezoito) anos, deficiente mental ou pes
soa inexperiente no seu manejo, dela se apO

dere. 
Pena - detenção de 1 (um) a 2 {dois) 

anos, e multa. · 
§ 2° Em qualquer das hipóteses previs

tas neste artigo, aplica-se cumulativamerite a 
pena do art. 12, se a anna não é. registrada. 

§ 32 O disposto no caput e § 1° apli
ca-se quando se tratar de artefato explosi
vo ou incendiário, ressalvada' a hipótese 
de fogos de artiffcio, de comercialização 
permitida, de ·reduzido potencial, incapaz 
de provocar dano ffsico em caso de utiliza
ção indevida. 

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acio
nar munição em lugar habitado, c;J ·em suas 
adjacências, em via pública ou em direção a 
ela, desde que o fato não constitua crime 
mais grave. . . . . 

Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa. 

Art. 16. As sanções cominadas aos cri
mes tipificados nos arts. 11 e 12 desta ~ei 
aplicam-se cumulativamente quando a arma 

~ ior empregada na prática de outro delito, 
desde que não constitua qualificadora. 

Art. 17. Arma defeituosa ou arma de 
- brinquedo, utilizada como simulacro de arma 

capaz de atemorizar outrem, para· prática de 
crime, será considerada como arma, confi
gurando agravante genérica, causa de au
mento de pena ou qualificadora, nos tipos 
penais em que o emprego de arma assim é 
considerado." 

Emenda n2 11-cCJ 

Dê-se ao art. 11 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 11. A definição de arma, peça de 
armamento, acessório, artefato de uso per
mitido, proibido ou restrito, será disciplinada 
em ato do Chefe do Poder Executivo, me
diante proposta do Ministério do EXército.' 

Emenda n" 12-CCJ 

Suprima-se o art. 12 do projeto. 

Emenda n• 13-CCJ 

Dê-se ao art. 20 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 20. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, exceto o art. 12, cuja vi
gência se inicia após o transcurso do prazo 
de que trata o art. 52.' 

Emenda n" 14-CCJ 

Dê-se ao art. 21 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 21. Revogam-se o art. 18 do De
creto-Lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941, 
e demais disposições em contrário.' 

Emenda n" 15-cCJ 

Substitua-se no art. 14 do projeto a expressão 
"e" "ou• por "ou•. 

Justificação 

Esta Emenda tem por objetivo corrigi r aspecto 
meramente redacional. 

Emenda n2 16-CCJ 

Dê-se ao art. 19 do projeto a seguinte redação: 

• Art. 25. O regulamento desta lei será 
expedido pelo Poder Executivo no prazo de 
sessenta dias contado de sua publicação." 

Justificação 

Esta emenda tem por objetivo fixar o termo ini
cial para contagem do prazo. 

Emenda Moclificativa n•17-cCJ 

Dê-se aos §§ 12 e 22 do art. 7" do Projeto de 
Lei da Câmara n• 64, de 1996, resuttante do acolhi
mento da Emenda n• 7-CCJ, a seguinte redação: 

"Art. 7" ................................................. . 
§ 12 O porte federal de arma de fogo 

registrada é inerente ao cargo de Presidente 
·e Vice-Presidente da República, Governador 
e Vice-Govemador de Estado, Ministro de 
Estado, Ministro de Tribunal Superior, Sena
dor da República, Deputado Federal e De
putado Estadual, Juiz Federal e Juiz Esta
dual, Membro do Ministério Público da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios e da Advocacia-Geral da União, 
Oficiais integrantes das Forças Armadas e 
Forças Auxiliares, Auditor Fiscal do Tesouro 
Nacional e Polícia Federal, Policial Civil dos 
Estados e do Distrito Federal, desde que 
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suas atribuições incluam o combate direto 
da criminalidade. 

§ 2• O porte de anna de fogo das pra
ças pertencentes a qualquer das Forças Ar
madas ou Auxiliares será concedido, obser
vado o disposto no regulamento desta lei." 

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 1996.
lris Rezende, Presidente - Romeu Tuma, Relator-· 
Pedro Simon (abstenção) -Roberto Requião (abs
tenção)- Bernardo Csbral (abstenção)- Jefferson 
Peres - José Eduardo Outra - Élcio Álvares - -
Ramez Tebet - Regina Assumpção - Francellno 
Pereira - Edison Lobão. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 64, DE 1996 
(Versão aprovada pela CCJ) 

Institui o Sistema Nacional de Annas 
- SINARM, estabelece condições para o re
gistro e para o porte de anna de fogo, defi
ne crimes e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Do Sistema Nacional de Armas 

Art. 1• Fica institu,ído o Sistema Nacional de Ar
mas - SINARM, no Ministério da Justiça, no âmbito 
d.a.Eolfcia Federal, com circunscrição em todo o ter
ritério nacionaL 

Art. 2" Ao SINARM compete: 
I - identificar as caracterfsticas e a propriedade 

de armas de fogo, mediante cadastro; 
11 - cadastrar as armas de fogo produzidas, im

portadas e vendidas no País, devendo constar, além 
das características da arma, dados completos de 
qualificação do vendedor e adquirente; 

III - cadastrar as transferências de proprieda
de, o extravio, o furto, o roubo e outras ocorrências 
suscetíveis de aHerar os dados cadastrais; 

IV - identificar as modificações que alterem as 
características ou o funcionamento de armas de 
fogo; 

V - integrar no cadastro os acervos policiais já 
existentes; 

VI - cadastrar as apreensões de armas de 
fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos poli
ciais e judiciais, consignando em ficha própria o des
tino dado a elas, desde a apreensão até a devolu
ção; entrega ou destruição pelo Exército; 

Vil - cadastrar os portes de arma concedidos 
em todo o território nacionaL 

Parágrafo único. As disposições deste artigo 
, não alcançam as armas de fogo das Forças Arma
das e Auxiliares, bem como as demais que constem 
dos seus registres próprios. 

CAPÍTULO 11 
Do Registro 

Art 32 É obrigatório o registro de arma de fogo 
no órgão competente. 

§ 1° Excetua-se da obrigatoriedade do registro 
a arma incapaz de funcionar, assim certificada pelo 
órgão competente. 

§ 2" Os proprietários de armas de fogo, de uso 
restrito ou proibido, deverão fazer seu cadastro 
como atiradores, colecionadores ou caçadores no 
Ministério do Exército. 

Art. 42 O Certificado de Registro de Arma de 
Fogo, com validade em todo o território nacional, au
toriza o seu proprietário a manter a arma de fogo ex
clusivamente no interior de sua residência ou depen
dência desta, ou, ainda, .no seu local de trabalho, 
desde que seja ele o titular ou o responsável legal 
do estabelecimento ou da empresa, em dependên
cia que não seja aberta ao público. 

Parágrafo único. A expedição do certificado de 
registro de arma de fogo será precedida de autoriza
ção do Sinarm. 

Art 5" O proprietário, possuidor ou detentor de 
arma de fogo tem o prazo de seis meses, prorrogá
vel por igual período, a critério do Poder Executivo, a 
parti r da data da promulgação desta Lei, para pro
mover o registro da arma ainda não registrada ou 
que teve a propriedade transferida, ficando dispen
sado de comprovar a SUl!, origem, mediante requeri
mento, na conformidade do regulamento. 

Parágrafo único. Presume-se de boa-fé a pes
soa que promover o registro de amia de fogo que te-
nha em sua posse. , 

CAPÍTULO III 
Do Porte 

Art. 6° O porte de arma de fogo fica condicio
nado à autorização da autoridade competente, res
salvadas as hipóteses de porte legal. 

Art. 7° A autorização para portar arma de fogo 
terá eficácia temporal limitada, nos termos de atos 
regulamentares, e somente será concedida se o re
querente comprovar idoneidade, efetiva necessida
de, capacidade técnica e aptidão psicológica para o 
manuseio de arma de fogo. 

§ 1 ° O porte federal de arma de fogo registrada 
é inerente ao cargo de Presidente e Vice-Presidente 
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da República, Governador e Vice-Govemador de Es
tado, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Supe
rior, Senador da República, Deputado Federal e De
putado Estadual, Juiz Federal e Juiz Estadual, Mem
bro do Ministério Público da União; dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios e da Advocacia-Geral 
da União, Oficiais integrantes das Força~ Armadas e 
Forças Auxiliares, Auditor Fiscal do Tesouro Nacio
nal e Policial Federal, Policial Civil dos .Estados e do 
Distrito Federal, desde que suas atribuições incluam 
o combate direto da criminalidade. 

§ 22 O porte de_ arma de fogo d~s praças per
tencentes a qualquer elas ForçáS Armadas ou Auxi
liares será concedido, observado o disposto no regu
lamento desta lei. 

§ 32 O porte estadual de arma de fogo registra
da restringir-se-á aos limites da unidade 'da federa

. ção na qual esteja domiciliado o requerente, exceto 
se houver convênio entre EstadoS" limftrofes para re
cfproca validade nos respectivos territórios. ' 

Art s• Além das hipóteses referidas no § 12 do 
artigo anterior, a autorização federal para o porte de 
arma de fogo, com validade e!fl todo o território na
cional, somente será expedida em condições espe
ciais, a serem estabelecidas em regulamento. 

_ t'-rt 9" Fica institufda a cobrança de taxa pela 
prestação de serviços relativos à expedição de Porte 
F~eral de. Arma~e Fogo, ,nos valores constartr 
do.Anexo a esta le1. _ ... , , ..... ., · · 

Parágrafo único. Os valores arrecadados desti
nam-se ao custeio e manutenção das atividades do 
Departamento de Polfcia Federal.. . ·'· 

CAPfTULO IV .. ' . 
Dos Crimes e das Penas . 

Art 1 O. Fabricar, importar, exportar, ter em de
pósito para fins de comércio, expor à venda, alienar 
ou alugar arma de fogo, peça de armamento, aces
sório ou munição, de uso permitido, sem autorização 
e em desacordo com determ)mição legal ou regula-
mentar. . · . · . 

Pena- reclusão. de 2 (dOis) a 4 (quatro) anos, 
e mutta, sem prejufzo da pena por eventual crime de 
contrabando ou descaminho. 

. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre 
quem: 

I - suprime ou. altera marca, numeração ou 
qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou 
artefª'to; . , 

11 - modifica caracterfsticas de arma de fogo, 
de forma a tomá-la equivalente àquela de uso proibi
do ou restrito; 

III - possui, porta, detém, fabrica ou emprega 
artefato explosivo ou incendiário, sem autorização, 
ressalvada a hipótese de fogos de artiffcio, de co
mercialização permitida e em utilização normal, se o 
fato não constitui crime mais grave; 

IV - fornece ou entrega a terceiro, ainda que 
gratuitamente, arma de fogo, acessório ou munição 
para a prática de crime, exclufdos os casos de ao
autoria e participação. 

Art. 11. Trazer consigo peça de armamento, 
acessório, munição ou amia de fogo, de uso permiti
do, mesmo desmuniciada, sem licença da autorida
de, fora das hipóteses descritas no art. 42 desta lei. 

Pena ~ reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos, e 
multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem 
fornece ou entrega a terceiro, ainda que gratuita
mente, arma de fogo, peça de armamento, acessório 
ou munição, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. 

Art 12. Ter a posse de arma de fogo, sem o 
respectivo registro, nas situações descritas no art. 4° 
desta lei. 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano, ou multa. 

Art. 13. As penas previstas nos arts. 1 O, 11 e 
12 aumentam-se de um a dois terços, se o crime é 
praticado por. 

I - quem possuir condenação anterior por cri
me doloso cometido mediante violência · ou grave 
ameaça à pessoa, ou tráfico ilfcito de entorpecentes 
e drogas afins; 

11 -funcionário público. 
§ 1° No caso do inciso 11, funcionário público é 

definido conforme o disposto no art. 327 do Código 
PenaL 

§ 2" Aumenta-se na forma prevista no caput 
deste artigo a pena prevista; 

1 - no caso do art. 11, se a arma não for regis
trada, não tiver identificação, ou a identificação tiver 
sido suprimida ou adulterada; 

11 - no caso do art 12, se a arma não tiver 
identificação, ou a identificação tiver sido suprimida 
ou adulterada. 

§ 3° As penas previstas nos arts. 1 O, 11 e 12 
serão aplicadas em dobro, se a arma de fogo, a 
peça de armamento, o acessóiio, a munição, ou ar
tefato explosivo ou incendiário for de uso proibido ou 
restrito, desde que o fato não constitua crime contra 
a segurança nacionaL 
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Art. 14. Entregar arma de fogo para menores 
de 18 (dezoito) anos, deficiente mental ou pestoa 
inexperiente no seu manejo, ou permitir que dela se 
apodere, ressalvada a hipótese de prática de des
porto, em local próprio e cumpridas as formalidades 
legais, quando o menor estiver acompanhado do 
responsável ou instrutor. 

Pena- reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) aros, 
emu~a. 

§ 1• Quem, sendo possuidor ou proprietário de 
arma de fogo, omite as cautelas necessárias para 
impedir que menor de 18 (dezoito) anos, deficiente 
mental ou pessoa inexperiente no seu manejo, dela 
se apodere. 

Pena- detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, e 
multa. 

§ 2• Em qualquer das hipóteses previstas nes
. te artigo, aplica-se cumulativamente a pena do art. 
12, se a arma não é registrada 

§ 3• O disposto no caput e § 1° aplica-se quan
do se tratar de artefato explosivo ou incendiário, res
salvada a hipótese de fogos de artificio, de comer
cialização permitida, de reduzido potencial, incapaz de 
provocar dano físico em caso de utiflzação indevida 

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar mu
nição. em lugar habitado, ou em suas adjacências, 
em Via pública ou em direção a ela, desde que o fato 
não ~nstitua crime mais grave. 
-:_Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e 

multa. 
Art 16. As sanções cominadas aos crimes tipi

ficados nos arts. 11 e 12 desta Lei aplicam-se cumu
lativamente quando a arma for empregada na práti
ca de outro delito, desde que não constitua qualifica
dora 

Art 17. Arma defeituosa ou arma de brinquedo, 
utilizada como simulacro de arma capaz de atemori
zar outrem, para prática de crimes, será considerada 
como arma, configurando agravante genérica, causa 
de aumento de pena ou qualificadora, nos tipos penais 
em que o emprego de arma assim é considerado. 

CAPITuLO V 
Disposições Finais 

Art. 18. A definição de arma, peça de arma
mento, acessório, artefato de uso permitido, proibido 
ou restrito, será disciplinada em ato do Chefe do Po
der Executivo, mediante proposta do Ministério do 
Exéryito. 

Art. 19. Excetuadas as atribuições a que se re
fere o art 2" desta Lei, compete ao Ministério do 
Exército autorizar e fiscalizar a produção e o • .comér-

cio de armas de fogo e demais produtos controla
dos, inclusive o registro e o porte de tráfego de arma 
de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. 

Art. 20. As armas de fogo encontradas sem re
gistro ou sem autorização serão. apreendidas e, 
após elaboração do laudo pericial, recolhidas ao Mi
nistério do Exército, que se encarregará de sua des
tinação. 

Art. 21. É vedada a fabricação, a venda, a co
mercialização e a importação de brinquedos, répli
cas e simulacros de armas de fogo, que com estas 
se possam confundir. 

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as 
réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao 
adestramento, ou à coleção de usuário autorizado, 
nas condições fixadas pelo Ministério do Exército. 

Art 22. Caberá ao Ministério do Exército autori
zar, excepcionalmente, a aquisição de armas de 
fogo, de uso proibido ou restrito. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se 
aplica às aquisições dos Ministérios Militares. 

Art 23. A classificação legal, técnica e geral 
das armas de fogo e demais produtos controlados, 
bem como a definição de armas de use proibido ou 
restrito são de competência do Ministério do Exército. 

Art. 24. É vedado ao menor de vinte e um anos 
adquirir arma de fogo. 

Art. 25. O regulamento desta Lei será expedido 
pelo Poder Executivo no prazo de sessenta dias 
contados de sua publicação. 

Parágrafo único. O regulamento poderá esta
belecer o recadastramento geral ou parcial de todas 
as armas. 

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, exceto o art. 12, cuja vigência se inicia 
após o transcurso do prazo de que trata o art. 5° 

Art 27. Revogam-se o art 18 do Decreto-Lei 
n• 3.688, de 3 de outubro de 1941, e demais disposi
ções em contrário. 

Sala-da Comissão, 12 de dezembro de 1996. -
Senador iris Rezende, Presidente - Senador Ro
meu Tuma, Relator. 

VOTO EM SEPARADO 
(Do Senador Pedro Simon) 

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

O emitente Senador Romeu Tuma, em seu 
bem fundado Relatório sobre as proposições em 
epígrafe, opina - prejudicados os demais - favora
velmente à aprovação do Projeto de Lei da Cãmara 
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n° 64, de 1996, observadas as Emendas de 1 a 16, 
apresentadas no âmbito desta Comissão, . . 

1 
No entanto, ao acolher, integralmente, a Emen

da n• 7-CCJ, destinada a aHerar a recfação do art. 7" 
e seus §§, da proposição, culminou por ;colher, 
igualmente, as imperfeis:ões dela constantes, o qu:, 
se impõe rever. 

Na redação dada ao§ 12 do art. ?",.diz-se "ine
rente à função de Presidente e Vice-Presidente da 
República, Governador e Vice-Govemador de Esta
do, Ministro de Tribunal Superior, Senador, Deputa
do Federal e Deputado Estadual, Juiz Federal e Juiz 
Estadual, Membro do Ministério Público da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios e da 
Advocacia-Geral da União, Auditor Fiscal do Tesou
ro Nacional, e Polícia Federal, Polícia Civil dos Esta
dos e do Distrito Federal", o porte federal de arma 
de fogo registrada, quando à luz do Diretto Adminis· 
trativo, sabe-se que o ali elencado constitui, na verda
de, cargos públicos-estes sim a comportar funções. 

Outra imperfeição ·encontrada· no aludido § 1• 
do art. 7", consiste na inadvertida retirada dos Ofi· 
ciais integrantes das Forças Armadas e das Forças 
Auxiliares do elenco de cargos contemplados com o 
porte federal de arma de fogo registrada - que dele 
constave1m, desde a Mensagem original do Executi
vo. À vista da igual relevância do múnus público a 
eles cometido constitucionalmente, a manutenção 
ãosOficiais no corpo do dispositivo é um imperativo 
isonômico, até porque, outros cargos, de mesma ex
pressão no campo dã segurança pública, também 
estão ali elencados. 

Nesse passo, eventuais alegações de que o re
manejamento daqueles oficiais para o § 2°, do art. 
72, seria uma contingência do seu regime jurídico di· 
ferenciado, verificam-se, ·de antemão, improceden
tes, pois que o cerne o previsto no § 1°, do art. 72, 

consiste na restrição do direito ao porte federal de 
arma aos ocupantes dos cargos efetivamente res
ponsáveis pela condução das atividades jurfdieas 
próprias do Estado, entre as quais: a defesa ex
terna e a preservação da ordem pública -·não 
podendo e nem cabendo enfocá-lo como mera 
prerrogativa desta ou daquela categoria de agen· 
tes públicos. 

Por outro lado, não se concebe, que a nova lei 
disciplinadora do próprio registro e porte de arma de 
fogo necessite remeter à lei específica o regulamen
to d<! concessão do porte de arma - não se sabe se 
federal, estadual ou local -.de todos os integrantes 
das Forças Armadas e das Forças Auxiliares- o que 
se mostra inapropriado até mesmo para as Praças. 

.Nessa conformidade, acato o parecer do ilustre 
·Relator, Senador Romeu Tuma, ~uperadas as im· 
propriedades apontadas mediante o acolhimento da 
Emenda Modificativa que ora propomos, com a se
guinte forma: 

Emenda Modificativa- n• 17-CCJ 

Dê-se, aos§§ 12 e 22 , do art 7", do Projeto de 
Lei da Câmara n• 64. de 1996, resuHante do acolhi· 
mente da Emenda n• 7-CCJ, a seguinte redação: 

"Art. 7" ...........•...................................... 
§ 12 O porte federal de arma de fogo 

registrada é inerente ao cargo de Presidente 
e Vice-Presidente da República, Governador 
e Vice-Govemador de Estado, Ministro de 
Estado, Ministro de Tribunal Superior, Sena
dor da República, Deputado Federal e De
putado Estadual, Juiz Federal e Juiz Esta
dual, Membro do Ministério Público da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios e da Advocacia-Geral da União, 
Oficias integrantes das Forças Armadas e 
Forças Auxiliares, Auditor Fiscal do Tesouro 
Nacional e Polícia Federal, Policial Civil dos 
Estados e do Distrito Federal, desde que 
suas atribuições incluam o combate direto 
da criminalidade. 

§ 22 O porte de arma de fogo das Pra
ças pertencentes a qualquer das Forças Ar
madas ou Auxiliares Será concedido, obser
vado o disposto no regulamento desta Lei. • 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996. 
-Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE(Gilvam Borges) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Foi encaminhado à publicação parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania con
cluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 64, de-1996 (n• 7.865/86, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que institui o 
Sistema Nacional de Armas - SINARM, estabelece 
condições para o registro e para o porte de arma de 
fogo, define crimes e dá outras providências.(Trami
tando em conjunto com os PLS n•s 196 e 200, de 
1996). . 

A matéria ficará perante a Mesa, durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com 
o art 4" da Resolução n• 37, de 1995, do Senado 
Federal, a partir de 17 de fevereiro do próximo ano. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - A 
Presidência recebeu o Aviso n• 613, de 1996, de 21 
de novembro úlijmo, do Presidente do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia da Decisão 
n• 758, de 1996, adotada pelo referido Tribunal, na 
Sessão Extraordinária do Plenário de 21 de novem
bro do corrente ano, bem como dos respectivos Re· 
latório e Voto que a fundamentam. 

O expediente será anexado ao Requerimento 
n• 651, de 1995, e, em cópia, ao processado do Di
versos n• 1, de 1996, que vai à Comissão de Fiscali
zação e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - A 
Presidência recebeu o Aviso n• 710, de 1996, de 16 
úttimo, do Presidente do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia da Decisão n• 829, de 
1996, adotada pelo referido Tribunal, na Sessão Ex
traordinária do Plenário de 12 de dezembro do cor
·rente ano, bem como dos resp6CWos Relatório e 
Voto que a fundamentam. 

O expediente será anexado ao Requerimento 
n• 651 , de 1995, e, em cópia, ao processado do Di
versos n• 1 , de 1996, que vai à Comissão de Fiscali
zação e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - A 
Presidência recebeu o Ofício n• 2245, de 1996, de 5 
do corrente, da Secretaria de Controle Externo do 
Tribunal de Contas da União do Estado do Pa'l'jiná, 
enêãffiinhànd-o, em atendimento à solicitação M Co
misSão Temporária do Senado Federal destinada a 
inventariar as obras não concluídas pela União, có
pia do relatório da auditoria realizada no Departa
mento de Estradas de Rodagem no Paraná -
DER/PR. 

O expediente será anexado ao Requerimento 
n• 651, de 1995, e, em cópia, ao processado do Di
versos n• 1 , 'de 1996, que vai à Comissão de FISCali
zação e Controle. 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) -A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil; o Ofí
cio n• S/114, de 1996 (n° 3.657196, na origem), en
caminhando, nos termos da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, manifestação daquele ór
gão relativa à solicitação da Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro, para que possa emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do Município- LFTM-RIO -,cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliá
ria do Município, vencível no 1° semestre de 1997. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) -A Pre
sidência recebeu a Mensagem n• 308, de 1996 (n• 

1.327/96, na origem), de 17 do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 
52, inciso V, da Consijtuição Federal, solicita seja 
autorizada a contratação de operação de crédtto ex
temo, no valor equivalente a até oitenta e seis milhõ
es de dólares norte-americanos, entre a República 
Federativa do Brasil e a Corporación Andina de Fo
mento - CAF -, destinada a financiar, parcialmente, 
o Projeto de Melhoramento e Pavimentação da Ro
dovia BR-17 4. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Borges) - A Pre
sidência recebeu o Ofício n• 1.070, de 1996, da Câ
mara dos Deputados, de 20 do corrente, comunican
do que foi verificada inexaijdão material no texto dos 
autógrafos referentes ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 12, de 1996 (n• 725, de 1995, na Casa de Lei n• 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 -, Código Penal -
Parte Especial. 

A Presidência, nos termos do art. 325, do Regi
mento Interno, determinou a substituição dos autó
grafos da referida matéria. 

É o seguinte o ofício recebido: 

SGM-P 1070/96 

Brasflia, 20 de dezembro de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que foi verifica

da inexatidão material no texto dos autógrafos refe
rentes ao Projeto de Lei n• 725, de 1995, que 'Altera 
dispositivos do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 Código Penal Parte Especial', encami
nhado à consideração dessa Casa em 24 de janeiro 
de 1996, através do ofício Ps-GSE/011/96. 

Solicito a Vossa Excelência se digne ordenar 
as providências necessárias a fim de ser feita a 
substituição dos autógrafos pelas vias que ora enca
minho. Deputado Benedito Domingos, Terceiro 
Secretário. 

PLC 12196 
lN• 725195, na Casa de origem) 

Altera dispositivos do Decreto-lei n" 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código 
Penal Parte Especial. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. i • Os dispositivos a seguir enumerados, do 

Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, passam a vigorar com a seguinte re
dação:-
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"Art.155 .•..•• ·-•···········-··-············'······· 

§ SO A pena é de reclusão de 3 (três) a 
8 (oito) anos, se a subtração for de veículo 
automotor que venha a ser transportado 
pàra outro' Estado ou para o exterior. 

. . . . 
' . ooooooooooo•oonooooooouoo•••-••-•••u••--••••-•oouooo 

Art 157 ............................................. -
oooooooooooouoooo•••~·•-•••••.••••••uo•o••••oooo.o•••••••••• 

§ 2" ··--···········-·~···:············:·············,·-·· 
············-··-················· .. ······~················· 
IV - se a subtração for de veículo auto

motor que venha a ser transportado para ou· 
tro Estado ou para o exterior; 

V - se o agente mantém a vítima em 
seu poder, restringindo sua liberdade. 

§ 3° Se da violência resulta lesão cor
poral grave, a pena é . de reclusão, de 7 
(sete) a 15 (quinze) anos, além de multa; se 
resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 
(trinta) anos, sem prejuízo da multa. 

.............. , .. _ .......................................... . 
Art 180 Adquirir, receber, transportar, 

conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou 
alheio, coisa que sabe ser produto de crime, 
ou influir para que terceiro, de boa fé, a ad-

~ quira, receba ou oculte: 1 
Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 

---anos, e multa. 
Receptação qualificada 
§ 1° Adquirir, receber, transportar, con

duzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, 
montar, remontar, vender, expor à venda, ou 
de qualquer forma utilizar, em proveito pró
prio ou alheio, no exercício de atiVidade co
mercial ou industrial, coisa que deveria sa
ber ser produto de crime: 

Pena- reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 
anos, e muna. 

§ 2• Equipara-se à atividade comercial, 
para efeito do parágrafo anterior, qualquer 
fonna de comércio irregular ou clandestino, 
inclusive o exercido em residência. 

§ 3" Adquirir ou receber coisa que, por sua 
natureza ou pela desproporção entre o valor e o 
preço, ou pela condição de quem a oferece, 
deve presumir-se obtida por meio criminoso: 

Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 
(um) ano, ou multa, ou ambas as penas. 

§ 4° A receptação é punlvel, ainda que 
desconhecido ou isento de pena o autor do 
crime de que proveio a coisa. 

§ 5• Na hipótese do § 3°, se o crimino
so é primário, pode o juiz, tendo em consi
deração as circunstâncias, deixar de aplicar 
a pena. Na receptação dolosa aplica-se o 
disposto no § 2" do art 155. 

§ 6" Tratando-se de bens e instalações 
do patrimônio da União, Estado, Município, 
empresa concessionária de serviços públicos 
ou sociedade de economia mista, a pena pre
vista no caput do art. 180 aplica-se em dobro. 

Art. 309 .............................. · .................. . 
Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro 

falsa qualidade para promover-lhe a entrada 
em território nacional: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa. 

Art 31 O Prestar-se a figurar como pro
prietário ou possuidor de ação, título ou va
lor pertencente a estrangeiro, nos cases em 
que a este é vedada por lei a propriedade ou 
a posse de tais bens: 

Pena - detenção, de 6 (seis) a 3 (três) 
anos, e multa. 

Adulteração de sinal identificador de 
veículo automotor. 

Art 311. Adulterar ou remarcar número 
de chassi ou qualquer sinal identificador de 
veículo automotor, de seu componente ou 
equipamento: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e mutta. 

§ 1° Se o agente comete o crime no 
exercício da função pública ou em razão 
dela, a pena é aumentada de um terço. 

§ 2• Incorre nas mesmas penas o fun
cionário público que contribui para o licen
ciamento ou registro do veículo remarcado 
ou adulterado, fornecendo indevidamente 
material ou infonnação oficial.' 

Art 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

Câmara dos Deputados, 24 de janeiro de 1996. 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.523-2, adotada 
em 12 de dezembro de 1996 e publicada no dia 13 
do mesmo mês e ano, que 'altera dispositivos das 
Leis n"s 8212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências". 
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De acordo com as indicações das Uderanças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão M!Sfr 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: • 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
RomeroJucá Francisco Escórcio 
José Alves José Agripino 

PSDB 
Coutinho Jorge Artur da Távola · 

PSL 
RomeuTuma 

PDT 
· Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 
Rolando Lavigne Lael Varella 
Murilo Pinheiro Luiz Moreira 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 
Pedro Novais Ricardo Rique 

- Bloco (PPBIPL) 
&naldo Faria de Sá Eurico Miranda ! 

PSDB 
Sebastião Madeira Ceci Cunha 

PCdoB 
Sérgio Miranda AldoRebelo 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 18-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 27-12-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se-

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.532, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que estabelece incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e dá outras provi
dências. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Waldeck Ornelas José Agripino 
Joel de Hollanda Hugo Napoleão 

PSDB 
Bani Veras Geraldo Melo 

PSB 
Ademir Andrade Antônio Carlos Valadares 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 
Hermes Parcianello Edinho Bez 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
JoséAnibal Ubiratan Aguiar 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

PDT 
Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia.~0-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 24-'o2-fl6 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97 -prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.533, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que extingue créditos oriundos 
de contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional 
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ddseguro Social - INSS no valor e condições que 
especifica, e dá outras providências. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

.PFL 
Carlos Patrocínio Júlio Campos 
Bernardo Cabral Francelina Pereira 

PSDB 
Jefferson Peres Lúdio Coelho 

PPB 
· Epitácio Cafeteira Lucfdio Portella 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares SUplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Ursicino Queiroz Raul Belém 
Raimundo Santos Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPSC) 
Saraiva Felipe Elcione Barbalho 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
JoséAnibal Ubiratan Aguiar 

PSB 
Alexandre Cardoso Ricardo Heraclio 

PCdoB 
Sérgio Miranda Inácio Arruda 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) ·- O Se;

nhor. Presidente da República enviou ao CongressO 
Nacional a Medida Provisória n• 1.534, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que dispõe sobre o número dé 

Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Insti
tuições Federais de Ensino Superior e dos Centros 
Federais de Educação Tecnológica e dá outras pro
vidências. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Joel de Hollanda José Alves 
Hugo Napoleão Carlos Patrocínio 

PSDB 
Artur da Távola José Roberto Arruda 

PDT 
Darcy Ribeiro Sebastião Rocha 

PT 
Benedita da Silva Marina Silva 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL/PTB) 

Cláudio Cajado João Magalhães 
Jair Soares José Mendonça Bezerra 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 
Maurício Requião Lídia Quinan 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
JoséAnibal Ubiratan Aguiar 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 
Fernando Gabeira 

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

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12·96 - instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97 -prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1 .535, adotada em 
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18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que dispõe sobre o Plano de · 
Carreira dos seiVidores do Banco Central do Brasil, 
e dá outras providências. 

De acordo com as indicaçõe·s das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolu~o n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camâta 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Carlos Patrocínio Edison Lobão 
Bernardo Cabral OdacirSoares 

PSDB 
Carlos Wilson JOsé lglácio Ferreira 

P1B 
Emília Feri\Bhdes Regina Assumpção 

PSB 
Ademir Andrade Antônio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) .. 

Saü lo Queiroz Augusto Viveiros 
. M§!floel Castro Euler Ribeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
Gonzaga Mota Homero Oguido 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
JoséAnibal Ubiratan Aguiar 

PMN 
Basco França 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissã<;> Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Co.missão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para r~ebimento de 

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

Até 2-1-97 - prazo final -:la Comissão Mista 
Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.536, adotada em 

18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
·mesmo mês e ano, que reduz o imposto de importa
ção para os produtos que especHica e dá outras pro
vidências. 

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

TitUlares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior. 

Waldeck Omelas 
José Agripino 

Coutinho Jorge 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 
Hugo Napoleão 
Joel de Hollanda 

PSDB 
Beni Veras 

PPS 

PPB 
UJCídio Portella 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

José Carlos Aleluia - Ayres da Cunha 
Cláudio Cajado Paulo Lima 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC) 
Aloysio Nunes Ferreira Moreira Franco 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
Mário Negromonte Firmo de Castro 

PDT 
Matheus Schmidt Sflvio Abreu 

PSB 
Sérgio Guerra João Colaço 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.537, adotada em 
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18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que dispõe sobre a base de cál
culo da Contribuição para o Programa de Integração 
Social - PIS devida pelas pessoas jurídicas a que se 
refere o § 1° do art. 22 da Lei n• 8.212, de 24 de ju
lho de 1991, e dã outras providências. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jãder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Ca~os Bezerar 

PFL 
José Agripino Júlio Campos 

· José Bianco Hugo Napoleão 
PSDB 

Lúcio Alcãntara Beni Veras 
PSL 

RomeuTuma 
PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribei~ · 

DEPUTADOS 

TitUlares Suplentes 
··· - . Bloco (PFLIPTB) 

Joãõ Maia Arolde de Oliveira 
Luiz Moreira Antônio Ueno 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
Edinho Bez Pedro Novais 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSOB 
Carlos Mosconi Feu Rosas 

PCdoB 
Jandira Feghali Agnelo Queiroz 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista 

Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
·nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.538, em 18 de de
zembro de 1996 e publicada no dia 19 do mesmo 
mês e ano, que dispõe sobre a Nota do Tesouro Na
cional - NTN e sua utilização para aquisição de 
bens e direitos alienados no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatização - PND, instituído pela 
Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando 
as nonnas sobre a matéria constantes da Lei n• 
8.177, de 1° de março de 1991, e da Lei n• 8.249, de 
24 de outubro de 1991 , e altera os arts. 2• e 3• da 
Lei n• 8.249/91. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jãder Barbalho Gerson Camata 
Nabo r Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Joel de Hollanda José Alves 
Freitas Neto Jonas Pinheiro 

PSDB 
Teotor.io Vilela Filho Geraldo Melo 

PT 
José Eduardo Outra Eduardo Suplicy 

PTB 
Regina Assumpção Emilia Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares. . Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Abelardo Lupion Ciro Nogueira 
Augusto Viveiros Jaime Fernandes 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC). 
Hermes Parcianello Elton Rohnelt 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
Leónidas Cristino Danilo de Castro 

PV 
Fernando Gabeira 

PMN 
Bosco França 

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

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
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Dia 2D-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.539, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que dispõe sobre a participação 
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da em
presa e dá outras providências. 

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

rrtulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Vilsor, Kleinübing 
Jo~. Agripino 

BeniVeras 

Ademir Àndrade 

Roberto Freire 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Gerson Camata 
Carlos 8ezima · 

Francelina Pereira 
Edisori Lobão 

Geraldo Melo 
P~IL . , . 

Antônio Carlos Valadares 
PP.S .. 

DEPUTADOS 
··"""'! t !l 

rrtulares · supierrtes· · · 
Bloco (PFLIPTB) .. 

Manoel Castro Átila Uns · 
Osmir Uma João Mellão Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)' ' . 
João Almeida Elton Rohnelt 

Bloco (PPB/PL) 
Odelmo Leão Gerson Peres · 

Rrmo de Castro 

Sandra Starling 

Matheus Schrnidt 

PSDB 

PT 

PDT 

·Wilson Campos · 

Nilmário Miranda 

. Sílvio Abreu 

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

Dia 2D-12-96 - designação da Comissão Mista 

Dia 2Q-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.540, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que dispõe sobre medidas com
plementares ao Plano Real e dá outras providências. 

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

SENADORES 

rrtulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Odacir Soares Francelina Pereira 
Romero Jucá Hugo Napoleão 

PSDB 
Lúcio Alcântara Jefferson Peres 

PPB 
Epitácio Cafeteira Lucídio Portella 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Efraim Morais Luiz Braga 
Betinho Rosado Coraúci Sobrinho 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 
Eliseu Padilha Jurandyr Paixão 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Ambal Arnaldo Madeira 

PSB 
Sérgio Guerra João Colaço 

PCdoB 
Aldo Rebelo Sérgio Miranda 

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

Dia 2D-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 2Q-12-96 - instalação da Comissão Mista 
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Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista 

Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.541, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que dá nova redação ao § 3° do 
art 52 da Lei n• 8.931, de 22 de setembro de 1994, 
que dispõe sobre a amortização, juros e outros en
cargos decorrentes da extinção ou dissolução de en
tidades da Administração Pública Federal, e dá ou
tras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 2" da Resolução n• 

· 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nab.or Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
José Alves Francisco Escórcio 
Freitas Neto Joel de Hollanda 

PSDB 
BeniVeras Geraldo Melo 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 
Eduardo Suplicy Lauro Campos 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Aracely de Oliveira Osmir Uma 
Antônio Ueno Efraim Morais 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 
Antônio do Valle Homero Oguido 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
Roberto Brant Luiz Carlos Hauly 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 
Fernando Gabeira 

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

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96-instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Cong'resso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.542, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que dispõe sobre o Cadastro ln
formativo dos créditos não quitados de órgãos e en
tidades federais, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulqres Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata .. 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Joel de Hollanda Edison Lobão 
Francisco Escórcio Freitas Neto 

PSDB 
José Roberto Arruda T eotonio Vilela Rlho 

PTB 
Valmir Campelo Emília Fernandes 

PSB 
Ademir Andrade Antônio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Saulo Queiroz · Raul Belém 
José Santana de Vasconcellos Mauro Fecury 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 
Edin h o Bez Barbosa Neto 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
Luiz Femandc FlávioAms 

PMN 
Bosco França 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-GN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emüir o pare~r 
sobre a admissibilidade · ·t " 

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional · · 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) -O Senhor 

Presidente da República enviou ao Congresso Nacional 
a Medida Provisória n" 1.543, adotada em 18 de dezem
bro de 1996 e publicada no dia 19 do mesmo 'rilêS 'e 
ano, que dispõe sobre o número de cargos de Nature
za Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessora
mente Superiores e. de Funções Gratificadas existen-

. tes nos órgãos da Administração Públ!c:a. F~ral dire
ta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e s• do art. 2• da Besol~çãq n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

.J.áderBarbalho 
Nabor Júnior 

Edison Lobão 
Freitas Neto 

SENADORES 

PMPB 

PFL 

PSDB 

Suple':'~e~. 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Francisco Escórcio 
José Agripino 

José Roberto Arruda Geraldo Melo 
PPS 

Roberto Freire 
, . , , , , , , I 

PPB, 
Epitácio Cafeteira · Lucídio Portella 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Roberto Fontes Adauto Pereira 
Leur Lomanto Lael Varella 

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPSC) 
Saraiva Felipe Elton Rohnelt 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB · 
JoséAnibal Ubiratan Agl!iar 

PDT 
Matheus Schmidt SflvioAbreu 

PSB 
Nilson Gibson Gervásio Oliveira 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emHir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.544, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que cria a Gratificação de Condi
ção Especial de Trabalho - GCET para os servido
res militares federais das Forças Armadas, altera 
disposHivos das Leis n•s 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980, e 8.237, de 30 de setembro de 1991, dis
põe sobre o Auxmo-Funeral a ex-Combatentes, e dá 
outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Júllo carr.pos • Francisco Escórcio 
Hugo Napoleão João Rocha 

PSDB 
José Roberto Arruda José lgnácio Ferreira 

RomeuTuma 

Sebastião Rocha 

PSL 

PDT 
Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Ronivon Santiago José Santana de Vasconcellos 
José Mendonça Bezerra Leur Lomanto 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC) 
Hélio Rosas Antônio Brasil 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 
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PSDB 
Antônio Feijão Itamar Serpa 

PCdoB 
Agnelo Queiroz Ha,roldo Uma 

PPS 
Sérgio Arouca · Augusto Carvalho 

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

Dia 2Q-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 2Q-12-96 -, instalação da Çomissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista 

Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.545, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que dispõe sobre os fundos que 
especifica e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n• 
1/8!!-CN, fica assim constitUída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

·SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMOB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carias Bezerra 

PFL 
Francisco Escórcio Edison Lobão 
Francelina Pereira Júlio Campos 

PSDB 
Coutinho Jorge José Roberto Arruda 

PT 
José Eduardo Outra Eduardo Suplicy 

I:> TO ,.,.., - -----------

Emília Fernandes Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

José Carlos Vieira Luciano Pizzatto 
Augusto Viveiros Mauro Lopes -<"! 

. Bloco (PMDB/PSD/PSL/PSC) t é\ 
Antônio do Valle Paulo Rítzel 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
'Rnno de Castro Fernando Torres 

PV 
Fernando Gabeira 

PMN 
Bosco França 

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

Dia 2Q-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 2Q-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 

Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.546, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que dispõe sobre as contribuiçõ
es para os Programas de Integração Social e de 
Fonnação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP, e dá outras providências. 

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

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Francisco Escórcio 
Júlio Campos 

Jefferson Peres 

Ade mi r Andrade 

Roberto Freire 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PSDB 

-PSS. 

Suplentes 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

José Agripino 
Vilson Kleinübing 

Beni Veras 

Antônio Carlos Valadares 
PPS 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Lael Varella Antônio Joaquim Araújo 
José Rocha Célia Mendes 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC) 
Olavo Calheiros Darcisio Perondi 
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Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
Luiz Piauhylino Marconi Perillo 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

PDT 
Matheus Schmidt snvioAbreu 

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

Dia 2G-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 2G-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer 
sobre a admissibilidade · 

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mistâ 

Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.547, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que cria a Gratificação de. De
sempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratifica
ção. _de Desempenho de Atividade de ProteçãO ao 
Vôõ, e dá outras providências. 
___ .De acordo com as indicações das lideranças, e 
nQll. termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
José Alves Guilherme Palmeira 
Edison Lobão RomeroJucá 

PSDB 
Beni Veras Lúdio Coelho 

PPB 
Epttácio Cafeteira Lucídio Portella 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Aroldo Cedraz 
Antônio dos Santos 

Maurlco Najar 
José Carlos Coutinho 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 
· Zaire Rezende Elton Rohnelt 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
João Leão Oswaldo Soler 

PSB 
Ricardo Heráclio 

PCdoB 
Agnelo Queiroz 

Ubaldino Júnior 

Ricardo Gomyde 

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

Dia 2G-12-96-designação da Comissão Mista 
Dia 2G-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 -prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.548, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que cria a Gratificação de De
sempenho "e Produtividade - GDP das atividades de 
finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
João Rocha Joel de Hollanda 
Hugo NaPoleão José Alves 

PSDB 
Beni Veras Lúcio Alcântara 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 
José Eduardo Outra Lauro Campos 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Rubem Medina Maurício Najar 
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Euler Ribeiro .. , José Múcio Monteiro 
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Roberto Valadão Eliseu Padilha 
Bloco (PPBIPL) .. 

Odelmo Leão Gerson Peres 
PSDB 

Arthur Virgflio Jovair Arantes 
. PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
PV 

Fernando Gabeira 
' . . . ' 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte cal!!!ridário Piira a trami-
tação da matéria: · · · · . - •··· · .. 

Dia 20.12-96 - designação· da C:omissão Mista 
Dia 20.12-96- instalação.da Comissão Mista 
Até 24-12-96- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão . Mista .emitir o parecer 
sobre a admissibifidade . . ' : ., 

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista ' 
Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilliam'Borges)- O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.549; adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada· no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá 

. .Qooas providências. . 
·- De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do ar:t 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

José Bianco 
O melas 

Artur da Távola 

Emília Fernandes 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Francelina PereiraWaldeck 
Joel de Hollanda 

PSDB 
Teotonio Vilela Filho 

PTB 
Valmir Campelo 

PSB 
Ademir Andrade Antônio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Vilmar Rocha Mauricio Najar· ·-' 

Mendonça Filho Heráclito Fortes 
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Gonzaga Mota lvandro Cunha Uma 
Bloco (PPBIPL) 

Odelmo Leão Gerson Peres 
PSDB 

Roberto Santos Franco Montoro 
PMN 

Basco França 
PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 

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

Dia 20.12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20.12-96 -instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de emen-

das epara a Corrissão Misla erritir o parecer sobre a acfnls. 
sibiidade 

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97-prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.550, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que organiza e disciplina os Siste
mas de Controle Interno e de Planejamento e de Orça
mento do Poder Executivo, e dá outras providências • 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabo r Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Guilherme Palmeira Vilson Kleinübing 

Freitas Neto Waldeck Omelas 
PSDB 

Beni Veras Teotonio Vilela Filho 
PPS 

Roberto Freire 
PPB 

Epitácio Cafeteira Lucídio Portella 

DEPUTADOS 

rrtulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Augusto Viveiros Arolde de Oliveira 

JC/! 
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Ricardo Barros Júlio César 
Bloco (PMDB/PSO/PSLIPSC) 

Pinheiro Landim José Priante 
Bloco (PPBIPL) 

Odelmo Leão Gerson Peres 
PSDB 

Sfivio Torres Alexandre Santos 
PDT 

Matheus Schmidt snvioAbreu 
PSB 

Pedro Valadares João Colaço 
1 

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

Dia 2Q-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 2Q-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sObre a 
admissibilidade 

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.551, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
m~mo mês e ano, que aHera a legislação referente 
ao "Ãdicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante- AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercan
te=FMM, e dá outras providências. 
·- · De acordo com as indicações das lideranças, e 

nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de éinitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Romero Jucá Edison Lobão 
Hugo Napoleão João Rocha 

PSDB 
Beni Veras Carlos Wilson . 

PSL 
RomeuTurna 

PDT 
Darcy Ribeiro Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares. Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Jaime Martins Raul Belém 

José Carlos Vieira Sérgio Barcellos 
BlOco (PMDB/PSD/PSLIPSC) 

Alberto Goldman Marcelo Teixeira 
Bloco (PPBIPL) 

Odelmo Leão Gerson Peres 
PSDB 

Paulo Feijó Feu Rosas 
PCdoB 

Jandira Feghali Lindberg Farias 
PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

Dia 2Q-12-96 - designação da Comissão Mista 

Dia 2Q-12-96- instalação da Comissão Mista 

Até 24-12-96 - prazo para recebimento de emen-
das e para a Comissão Mista emttir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.552, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que "autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, 
crédtto extraordinário no valor de R$21.000.000,00, 
para os fins que especifica". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
José Agripino Joel de Hollanda 
José Alves Vilson Kleinübing 

PSDB 
Lúdio Coelho Coutinho Jorge 

PT 
Lauro Campos Eduardo Suplicy 

PTB 
Regina Assumpção Emília Fernandes 
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DEPUTADOS 

THulares Suplentes 
Bloco (PFLJPm) 

Betinho Rosado Coraúci Sobrinh~ 
Antônio dos Santos Paulo Bauer 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
Gilvan Freire Remi Trinta 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
Mário Negromonte José Chaves 

PV 
Fernando Gabeira 

PMN 
Bosco França 

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

. tação da matéria: 
Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 

- O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
.!!tt.Qt Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.553, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre a emissão de 
Notas do Tesouro Nacional - NTN destinadas a au
mento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá ou
tras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES. 

THulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Odacir Soares Waldeck Omelas. 
Vilson Kleinübing Joel de Hollanda 

PSDB 
José lgnácio Ferreira Lúdio Coelho 

PSB 
Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

THulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Lima Netto Paulo Cordeiro 
Saulo Queiroz Sarney Filho 

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPSC) 
Antônio do Valle Oscar Goldini 

Bloco (PPB/PL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
Luiz Carlos Hauly Veda Crusius 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

PDT 
Matheus Schmidt snvio Abreu 

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

Dia 20-12-9 ~designação da Comissão Mista· 
Dia 20-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97 -prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97 ~ prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.554, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que 'altera os arts. 22, 32 , 4°, s• 
e 7" da Lei n• 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a contratação por tempo determinado 
para atender à n~ssidade temporária de excepcio
nal interesse público, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e s• do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

.. SENADORES 

rrtulares- Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabo r Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Odacir Soares José Agripino 
Waldeck Ornelas João Rocha 

PSDB 
Lúdio Coelho Beni Veras 
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PPB 
Epitácio Cafeteira Lucfdio Portella 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Ayres da Cunha Raimundo Santos 
Osvaldo Coelho Paulo Uma 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
Paulo Ri1zel Noel de Oliveira 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

lldemar Kussler 

Pedro Valadares 

PSDB 
Antônio Carlos Pannunzio 

PSB 
Nilson Gibson 

PCdoB 
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo 

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

Dia 20-12-96- designação da ComisSão Mista 
Dia 20-12-96- instalação da Comissão MiSta· · 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão .Mista emitir·ocparecer 
sobre a admissibilidade · · , · · 
- _ Àté 2-1-97- prazo final da Comissão.Mista 

Até 17-1-97 -prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.555, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
masrrio mês e ano, que "autoriza o Podér Executivo 
a abrir ao Orçamento Rscal da União; ein favor do 
Ministério dos Transportes, crédito extraordiná(~até 
o limite de R$1 06.000.000,00, para os fins que eSpe
cifica". 

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

rrtulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Edison Lobão 
Waldeck Omelas 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Odacir Soares 
Romero Jucá ' 

·Beni Veras 

Sebastião Rocha 

Eduardo Suplicy 

PSDB 
Jefferson Peres 

PDT 
Darcy Ribeiro 

PT 
José Eduardo Outra 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Mauro Lopes José Santana de Vasconcellos 
Benedito de Lira Mauro Fecury 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 
Nestor Duarte Marcelo Teixeira 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
João Leão Fernando Torres 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 
Fernando Gabeira 

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

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 

Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.556, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que "estabelece mecanismos ob
jetivando incentivar a redução da presença do setor 
público estadual na atividade financeira bancária, 
dispõe sobre a privatização de instituições financei
ras, e dá outras providências". 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Jáder Barbalho 
Nabo r Júnior 

PMDB 
Gerson Camata 
Carlos Bezerra 
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Francisco Escórcio 
Francelina Pereira 

PFL 
João Rocha 
José Alves 

~--1 PSDB 
Lúdio Coelho t il Carlos Wilson 

Valmir Campelo 
PTB 

PSB 
Emilia Fernandes 

Ademir Andrade Antônio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Paulo Cordeiro Antônio dos santos 
Inocêncio Oliveira Saulo Queiroz 

Bloco (PMDBIPSDIPSI..JPSC) 
Edinho Bez Ricardo Rique 

Bloco (PPBIPL) 
. Odelmo Leão -Gerson Peres 

PSDB 
José Anibal Ubiratan Aguia 

PMN 
Bosco França 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989--CN, 
fica :estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 
·--Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 

- Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mistit 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

1 

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.557, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicack no dia 19' do 
mesmo mês e ano, que "concede subvenção econô
mica ao preço do óleo diesel consumido por embar
cações pesqueiras nacionais". 

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

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PMDB 
Suplentes 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra · 

· Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Lúdio Coelho 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

PFL 

PSDB 

PPS 

PPB 

Francelina Pereira 
Joel de Hollanda 

Carlos Wilson 

Lucídio Portella 

DEPUTADOS 

Trtulares Suplentes 
Bloco (PFL.JPTB) 

Carlos Magno José Carlos Coutinho 
Roberto Fontes Paulo Bauer 

Bloco (PMDBIPSDIPSI..JPSC) 
Marcelo Teixeira Wilson Cignachi 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
Antônio Balhmann Adroaldo Streck 

PDT 
Matheus Schmidt SOvio Abreu 

PSB 
Gervásio Oliveira Raquel Capiberibe 

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

Dia 20-12-96 -<lesignação da Comissão Mista 

Dia 20-12-96- instalação da Comissão Mista 

Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 2-1-97 - prazo final da Comissão Mista 

Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional--a Medida Provisória n• 1.558, adotada em 
18 de dezembro de 1996 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que altera a redação dos arts. 
14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n• 9.082, de 25 de julho de 
1995, e do art. 35 da Lei n• 9.293, de 15 de julho de 
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as dire
trizes para a elaboração da lei orçamentária para os 
exercícios de 1996 e 1997. 

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

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Bartlalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Ca~os Bezerra 

PFL 
Odacir Soares Waldeck Omelas 
RomeroJucá Jonas Pinheiro 

PSDB 
Beni Veras Coutinho Jorge 

PSL 
RomeuTuma ~ ..... ~ 

PDT o 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Ricardo Barros Ciro Nogueira 
lberê Ferreira Cláudio Cajado 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
Pedro Navais Roberto Valadão 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Lsão Gerson Peres · 

PSDB 
Arnaldo Madeira Veda Crusius 

Sérgio Miranda 

Sérgio Árouca ~ 

PCdoB . ' 
Inácio Arruda 

PPS 
Augusto Carvalho 

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

Dia 20..12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20..12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 24-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 2-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 17-1-97- prazo no Congresso Nacionlll 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente Ça República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.463-8, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre o reajuste 
do salário mfnimo e dos beneffcios da Previdência 
Social, attera alfquotas de contribuição para a Segu
ridade Social e instttui contribuição para os servido
res ínativos da União'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 

1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
·cumoioa de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Bartlalho Gerson Camata 
Nabo r Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Francelina Pereira José Bianco 
Waldeck Omelas Odacir Soares 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PT 
José Eduardo Outra Benedita da Silva 

PTB 
Valmir Campelo Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Clivei ra Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PV 
Fernando Gabeira 

PMN 
Basco França 

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

Dia 20..12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20..12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 3-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - Cl Se

n hor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.464-16, adotada 
em 19 de dezembro de. 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que "acrescenta parágrafo ao 
art. 75 da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 d:: art. 22 da Resolução n• 
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1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Carnata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
João Rocha Odacir Soares 
Hugo Napoleão Jonas Pinheiro 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PSB 
Ademir Andrade Antônio Carlos Valadares 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vie;ra Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
J..9§..é_Anlbal 

PT 
Sandra Starling 

PDT 
Matheus Schmidt 

Ubiratan Aguiar 
"lMJ 

H 
Nilmário Miranda 

Silvio Abreu 

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

Dia 2D-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 2D-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mistt emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.465-10, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que "acrescenta § s• ao art. 
4° d? Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá ou
tras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n• 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SF"IADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Freitas Neto Hugo Napoleão 
Vilson Kleinübing Júlio Campos 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PPB 
Epitácio Cafeteira Lucfdio Portella 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PR.JPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PSB 
Fernando Lyra Ubaldino Júnior 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

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

Dia 2D-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 2D-l2-96- instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.468-8, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que "autoriza o Poder Execu
tivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
de Encargos Financeiros da União - Recursos sob 
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito ex-
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traordinário até o lim~e de R$ 8.000.000.000,00, 
para os fins que especifica". 

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

SENAOÓRES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL i 
Edison Lobão Joel de Hollanda 
Francelina Pereira Hugo Napoleão 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PDT 
·Júnia Marise Sebastião Rocha 

PT 
José Eduardo Outra BenedM da Silva 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

- Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 
MjQ!lel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Aníbal Ubiratan Aguiar 

recursos do Fundo da Marinha Mercante - F-'MM, em 
favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro 
- LLOYDBRÁS, e dá outras providências". 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Hugo Napoleão José Agripino 
Júlio Campos Odacir Soares 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PTB 
Valmir Campelo Emilia Fernandes 

PSB 
Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
PPS José Aníbal Ubiratan Aguiar 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
PV 

Fernando Gabeira 

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

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 18·1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvarn Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
NaciÓnal a Medida Provisória n• 1.469-13, adotada 
em 19 Çe dezembro de 1996- e publicada no dia 20 
do ·mesmo mês. e ano, que "autoriza a utilização de 

PMN 
Bosco França · 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20-12·96- instalação da Comissão Mista 
Até 25-12·96 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista ernttir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.470-14, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
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do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a respOn
sabilidade solidária de controladores de instituições 
submetidas aos regimes de que tratam a Lei n• 
6.024, de 13 de março de 1974, e 9 Decreto-lei n• 
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponi
bilidade de seus bens; sobre a responsabilização 
das empresas de auditoria contábil ou dos auditores 
contábeis independentes; sobre privatização de ins
tituições cujas ações sejam desapropriadas, na for
ma do Decreto-lei n• 2.321, de 1987, e dá outras 
providências". 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Vilson Kleinübing Freitas Neto 
Hugo Napoleão RomeroJucá 

PSDB 
SérgiQ Machado Geraldo Melo 

PPS 
Roberto Freire 

PPB 
Epitácio Cafeteira Lucidio Portella 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PDT 
Matheus Schmidt SOvioAbreu 

PSB 
Fernando Lyra Ubaldino Júnior 

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

Dia 20.12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20.12-96 - instalação da Comissão Mista 

Até 25·12-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.473-26, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que "dá nova redação a dis
positivos da Lei n• 8. 7 42, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social, e dá outras providências•. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabo r Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Odacir Soares Joel de Hollanda 
Jonas Pinheiro Vilson Kleinübing 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PSL 
RomeuTuma 

PDT 
Júnia Marise Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Uma 

Bloco (PPB!PL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

Dia 20.12-96- designação da Comissão Mista 
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Dia 2D-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 3-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilitam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.475-22, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que 'altera as Leis n •s 8.019, 
de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 
1991 , e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e s• do art. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

ntulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Carnata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Jonas Pinheiro JoséBianco 
Joel de Hollanda José Alves 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo melo 

PT 
José Eduardo Outra Benedita da Silita 

PTB 
Valmir Campelo Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Trtulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) ,.., 
Odelmo Leão Gerson Perest i! 

PSDB . 
José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PV 
Fernando Gabeira 

PMN 
Bosco França 

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

Dia 2D-12-96 - designação da Comissão Mista 

Dia 2D-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.477-31, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre o valor to
tal anual das mensalidades escolares e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de em~ir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

rrtulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Guilherme Palmeira João Rocha 
Júlio Campos RomeroJucá 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PSB 
Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares 

PPS 
Roberlo Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Inocêncio de Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Coordeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

PDT 
Matheus Schmidt SOvio Abreu 

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

Dia 2Q-12-96- designação da Comissão Mista 
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Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mist.il 
Até 25-12-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibi6dade 

Até 3-1-97 -prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n" 1.478-19, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que 'dá nova redação aos 
arts. 9" da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2" 
da Lei n• 8.844, de20 de janeiro de 1994'. 

De acordo com as indicações das liderança9, e 
nos tennos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder BartJalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Júlio Campos Hugo Napoleão 
Edison Lobão Waldeck Omelas i 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PPB 
Epitácio Cafeteira Lucídio Portella 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL/PTB) 

Inocêncio de Oliveira Antônio dos Santos 
Álvaro Gaudêncio Neto Aracely de Paula 

Bloco (PMDB/PSDIPSUpSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Amíildo Fatia de Sá 

·PSDB 
José Aníbal Carlos Mosconi 

PSB 
Fernando Lyra Ubaldino Júnior 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 

Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
obre a admissibilidade 

Até 3-1-97 -prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.479-23, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre o paga
mento dos servidores civis e militares do Poder Exe
cutivo Federal inclusive suas autarquias e fundações, 
bem como dC:S empregados das empresas públicas 
e das sociedades de econo1 nia mista, e dá outras 
providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e 5" do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comi~o Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 

Nabor Júnior Carlos Bezerra 
PFL 

Odacir Soares Vilson Kleinübing 

José Alves Hugo Napoleão 
PSDB 

Sérgio Machado 
PDT 

Geraldo Melo 

Júnia Marise Sebastião Rocha 
PT 

José Eduardo Outra Benedita da Silva 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

lnocênéTo Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 

Dia 20-12-96- instalação da Comissão Mista 

Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.480-25, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no. dia 20 
do mesmo mês e ano, que ··altera disposilivo,&!das 
Leis n•s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8$111 , 

. de 11 de julho de 1994, para instituir os Décimos In-
corporados, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constilufda a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: · 

SENADORES 

Titulares SUplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
José Bianco José Alves 
Vilson Kleinübing Francelina Pereira 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PTB 
Valmir Campelo Emilia Fernandes 

PSB 
Ademir Andrade Antônio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares SUplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleleuia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 1 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Anlbal Ubiratan Aguiar 

PMN 
Basco França 

PT 
· Sandra Starling Nilmário Miranda 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 3-1-97 - prazo final da Comissão Mista 

Até 18-1-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR PRI;SIDENTE (Gilvam Borges) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.481-44, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publiCada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que 'altera a Lei n• 8.031, de 
12 de abril de 1990, e dá outras providências•. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
João Rocha Guilherme Palmeira 
José Agripino José Bianco 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PPS 
Roberto Freire 

PPB 
Epitácio Cafeteira Lucídio Portella 

DEPUTADOS 

"Titulares Suplentes 
Bloco (PFL/PTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Anlbal Ubiratan Aguiar 

PDT 
Matheus Schmidt Sflvio Abreu 
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PSB 
Fernando Lyra Ubaldino Júnior 

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

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 3-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.482-31, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre as alfquo

. tas de contribuição para o Plano de Seguridade So
cial do servidor público cMI ativo dos Poderes da 
União, das autarquias e das fundações públicas, e 
dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5' do art. 2' da Resolução n' 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista.j~-
cumbida de em~ir parecer sobre a matéria: i ~ 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Cartos Bezerra 

PFL 
JoséBianco . Francelina Pereira 
Freitas Netto Hugo Napoleão 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PSL 
RomeuTuma 

PDT 
Júnia Marise Sebastião Rocha ' 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

Dia 20-12-96 - designaçao da Com1ssao M1sta 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 3-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.512-5, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que 'dá nova redação ao art. 
2' da Lei n• 9.138, de 29 de novembro de 1995, que 
dispõe sobre o créd~o rural". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

rrtulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabo r Júnior Cartas Bezerra 

PFL 
Jonas Pinheiro Júlio Campos 
Joel de Hollanda Freitas Neto 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PT 
José Eduardo Outra Benedita da Silva 

PTB 
Valmir Campelo Emilia Fernandes 

DEPUTADOS DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 
Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
JoséAnibal Ubiratan Aguiar 

Trtulares Suplentes 
Bloco (PFL/PTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDB/PSD/PSL/PSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Anibal Ubiratan Aguiar 
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PV 
Fernando Gabeira 

PMN 
Bosco França 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96- prazo para recebimento de emen-

das epara a Comissão Mista emitir o parecersobre a 
admissibilidade 

Até 3-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - 0 Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.520-3, adbtada 

· em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a nevação 
de dívidas e responsabilidades do Fundo de Com
pensação de Variações Salariais - FCVS; aHera o 
Decreto-lei n• 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as 
Leis n•s 8.004, 8.1 00, e 8.692, de 14 de março de 
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras providências•. 

: De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resolução n• 
tt89=CN, fica assim constiturda a Comissão Mista in
cuiiibida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Freitas Neto RomeroJucá 
Waldeck Omelas José Bianco 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PSB 
Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia ""Aibérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
·Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
Fernando Lyra Ubaldino Júnior 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

PDT 
Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 3-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Giivam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.530-1, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que "institui o Programa de 
Desligamento Voluntário de servidores civis do Po
der Executivo Federal e dá outras providências". 

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

SENADORES 

rrtulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Gamata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Francisco Escórcio José Agripino 
Freitas Neto Guilherme Palmeira 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PPB 
Epitácio Cafeteira Lucídio Portela 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 
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OdelmoLeão 

JoséAnlbal 

Fernando Lyra 

Sérgio Miranda 

Bloco (PPBIPL) 

PSDB 

PSB 

PCdoB 

Gerson Peres 

Ubiratan Aguiar 

Ubaldino Júnior 

Aldo Rebelo 

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

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96- instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 3-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.559, adotada 
em 19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 
do mesmo mês e ano, que "altera a legislação do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o 
lucro". 

_ De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2• da Resolução n• 
'1-189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Bart:Jalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
João Rocha Odacir Soares 
José Alves JoséBianco 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PDT 
Júnia Marise Sebastião Rocha 

PT 
José Eduardo Outra Benedita da Silva 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

ln~ncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro.~' 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) f <\ 

Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
JoséAnlbal Ubiratan Aguiar 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto carvalho 

PV 
Fernando Gabeira 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12·96 - prazo para recebimento de 

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

Até 3-1-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.560, adotada em 
19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 do 
mesmo mês e ano, que "estabelece critérios para 
consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela 
União, da dívida pública mobiliária e outras que es
pecifica, de responsibilidade dos Estados e do Distri
to Federal". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída aComissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder BartJalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
João Rocha Odacir Soares 
José Alves JoséBianco 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

P1B 
Valmir Campelo Emília Fernandes 

PSB 
Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 

Trtu lares Suplentes 
Bloco (PFUP1B) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 
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Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Uma 

Bloco (PPBIPL) . 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PMN. 
Basco França Augusto Carvalho 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

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

Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12.96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 3-1-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.561, adotada em 
19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 do 
mesmo mês e ano, que 'regulamenta o disposto no 
inciso VI do art. 4° da Lei Complementar n• 73, de 
1 o de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção 
da.Ur:úão nas causas em que figurarem, como auto
res-ou réus, entes da administração indireta; regula 
os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em 
virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n• 8.197, 
de 27 de junho de 1991, e a Lei n• 9.081, de 19 de 
julho de 1995, e dá outras providências'. 

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

SENADORES 

Titulares Suplemes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Carnata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
João Rocha Odacir Soares 
José Alves José Bianco .,~) 

PSDB d 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PPS 
Roberto Freire 

PPB 
Epitácio Cafeteira Lucídio Portella 

DEPUTADOS 

Titulares Suplerrtes 
Bloco (PFUPTB) 

·1nooêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Albérico Cordeiro 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPB/PL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PDT 
Matheus Schmidt snvio Abreu 

PSB 
.Fernando Lyra Ubaldino Júnior 

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

Dia 20-12-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-12-96 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecerrobre a 
admissibilidade 

Até 3-1-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 18-1-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIDENTE (Gilvam Borges) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.562, adotada em 
19 de dezembro de 1996 e publicada no dia 20 do 
mesmo mês e ano, que 'define diretrizes e incenti
vos fiscais para o desenvolvimento regional e dá ou
tras providências'. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
João Rocha Odacir Soares 
José Alves José Bianco 

PSDB 
Sérgio Machado Geraldo Melo 

PSL 
RomeuTuma 

PDT 
Júnia Marise Sebastião Rocha 
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DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 
Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia AJbérico Cordeiro 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
José Aníbal Ubirata'l Aguiar , 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

. tação da matéria: 
Dia 20-12-96- designação da Comissão Mista 
Dia 20-12-96 - instalação da Comissão Mista 

Até 25-12-96 - prazo para recebimento, de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parece 
sobre a admissibilidade 

Até 3-1-96- prazo final da Comissão Mista 1 
Até 18-1-97 -prazo no Congresso Nacional 

- Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputado~. 

·-o SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - Con
cecto a palavra ao nobre Senador Francelina ·Perei
ra, por permuta com o Senador José Fogaça. V. Ex" 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento; 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PLF-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vamos 
falar um pouco sobre as multas e de sua redução 
generalizada. 

Aprovado por esta Casa, nos últimos momen: 
tos da sessão legislativa, já está pronto para ser en
viado à Câmara dos Deputados o. Projeto n• 172, 
(anexo I) de nossa autoria, que limita a 2% a multa 
de mora por atraso no pagamento de qualquer obri
gação de natureza contratual. · 

Estão abrangidos na regra as prestações d~ 
crédito ao consumidor, as mensalidades escolares, 
as contas de água, luz e telefone, os pagamentos 
dos condomínios, as mensalidades dos clubes so
ciais, as prestações da casa própria, enfim, todas as 
obrigações contratuais envolvendo tanto as pessoas 
como as empresas. 

Para que não se levante nenhuma dúvida jurí
dica em prejuízo da população, nosso projeto modifi-

cou o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990). A nossa 
intenção foi fixar a regra da multa de até 2% na le
gislação apropriada, que regula todas as relações 
entre fornecedores e consumidores. 

Com o mesmo objetivo, nosso projeto modifi
cou a Lei dos Condomínios (Lei n• 4.591, de 16 de 
dezembro de 1994). Introduzimos um dispositivo dei
xando claro que o condómino não poderá pagar uma 
multa superior a 2% por atraso no pagamento de 
sua própria prestação condominial. A regra é clara. 
Em qualquer relação de consumo que implique em for
necimento de produtos ou serviços, com a concessão 
de crédito, financiamento ou parcelamento do paga
mento, seja através de !atura de qualquer forma de co
brança, o fornecedor deverá informar, previamente, 
ao consumidor que, em caso de atraso no pagamen
to da prestação, a multa não poderá ir além de 2%. 

De fato, Sr. Presidente, não taria sentido manter 
multas moratórias de 10%, 20%, ao mês, e até mais, 
num regime de reduzidas taxas inflacionárias. A verda
de é que, felizmente, a inflação praticamente acabou. 

A aplicação de uma multa de 1 O% ou mais pelo 
atraso no pagamento de uma prestação, muitas ve
zes por um, dois ou três dias, corresponde hoje a 
um percentual maior do que a inflação de todo o ano 
de 1996. Essa simples comparação mostra a iniqüi
dade de multa tão elevada. Ao invés de punir o ina
dimplente, contribui para estimular a especulação, 
transformando a multa numa espécie de aplicação fi
nanceira altamente rentável, rendendo juros men
sais de 10% a 20% ou até mais. 

Não por acaso recebemos em nosso gabinete, 
manifestações de apoio vindas de todos os recantos 
do País, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Do 
meu Estado Minas Gerais, as manifestações são 
praticamente unânimes, todas revelando invariavel
mente um traço comum: a inconformidade das pes
soas em ter que pagar uma multa tão alta, dez ve
zes maior do que a taxa inflacionária mensal. São 
cartas simples, enviadas por donas de casa, traba
lhadores, estudantes, condóminos, freqüentadores 
de clubes sociais, profissionais liberais, pequenos 
empresários e associações comunitárias. É gente do 
povo man-ffestando a sua alegria e o seu contenta
mento pela oportunidade da apresentação de um 
projeto que os livra do pagamento de multas escor
chantes e injustificáveis. 

Também é de nossa autoria, Sr. Presidente, os 
Projetes de Lei Complementar nOs 177,(anexo 2) e 
178, (anexo 3) de 1996, que estabelecem a regra da 
multa de até 2% aos impostos, taxas, contribuições, 
enfim, todas as formas de tributação federal, esta
dual e municipal. 

O Projeto de Lei Complementar n• 177, como se 
vê, determina a aplicação da regra do limite dos 2% aos 
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tributos federais, como o Imposto da Renda, Imposto 
Sobre Produtos Industrializados , Imposto de Importação 
e Imposto de Exportação. E também as taxas de contri
buições, como Cofins e a recente criação da Contribui
ção Provisória sobre Movimentação Fmnoeira. 

O Projeto de Lei Complementar n• 178, como 
igualmente se vê, modifica o Código Tributário Na
cional, justamente para permitir que a mesma regra 
da multa de até 2% seja aplicada aos Estados e 
municípios, através de leis respectivas, alcançando 
impostos como o ICMS, o Imposto Sobre Serviços, 
ISS, o IPTU e o IPVA. 

Por decisão do Senado, os dois projetas estão 
tramitando em conjunto com parecer favorável do 
Relator, o nobre Senador Bernardo Cabral, em for
ma de substitutivo, (anexo 4). 

De forma geral, a extensão aos tributos da re
dução da multa de 1 0"/o para até 2% foi recebida 
com entusiasmo e esperança tanto pelas pessoas 
-como pelas empresas. Manifestações de apoio nos 
chegam de todo País, ora de .simples contribuintes, 
ora de empresas pequenas e grandes, e até d\'!,Jlnti
dades empresariais, todos inconformados com j;l.i\!xi
gência de uma multa de 1 O% que tomou-se clara
mente perversa porque intolerável. 

O povo se manifesta exercendo o seu direito de 
cidadania, apoiando firmemente as propostas que de
fendem seus legftimos interesses. A continuação des
sas rrianifestações, que devem ter como destinatários 
os Parlamentares das duas Casas do Congresso, é 
conôiÇão importai\le para convencê-lo da importância 
da iniciativa. E também uma forma de viabilizar a apro
vação dos projetas que, sendo de lei complementar, 
exigem quorum qualifiCado para a sua aprovação. 

Estamos convencidos de que, com a reabertu
ra dos trabalhos da Sessão Legislativa do próximo 
ano, os dois projetos serão votados por este Plená
rio e encaminhados ao exame da Câmara onde ]á se 
encontra o Projeto de Lei n• 172, referentes às mul
tas por inadimplência em todo universo contratual. 

Gostaria de pedir à Presidência que conside
rasse como lidos os documentos, os projetes, que 
estão anexos a esse pronunciamento, a fim de que 
se faça uma ampla divulgação sobre o assunto, e a 
sociedade brasileira possa se manHestar abertamen
te sobre projetes tão importantes para o nosso povo. 

Solicito, também, Sr. Presidente, a respectiva 
publicação de todo pronunciamento e dos documen-
tos que o acompanham no Diário da Casa. ' 

Muito obrigado! 
- ---- - ---------- ---- t 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. FRANCELINO PEREIRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

ANEXO NQ 1 

, Projeto de Lei 
do Senado n" 172, de 1996. 

(APROVADO ?ELO SENADO E. ENVIADO À CÃMARA DOS DEPUTADOS) 

Estabelece llmue para a multa 
de mora deco,enre do 
uwdrmplemenlo de ohrrgo~·dv 
contratual e dâ outras proVIdencias. 

0 CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. t• A mu1ta de mora detorrentc do inadimplemento de obrigação 
contratual no seu tenno nio podcri ser superior a 2%(dois por cento) do valor da 
prestaçio. 

Art. :z• O art. 52 da Lei t'l0 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
mantidos os incisos de I a V, passa a vigorar com a seguinte redaçio: 

.. Art. 52. Nas atividades envolvendo relaçio de consumo 
que impliquem fornecimento de produtos ou serviços. com 

-~~de ctêdito, concessão de financiamento ou parcelamento 
·~ pcpmento. atravCs de emissão de fatw"& o~ qualquer forma de 
~'7- colnnça. o fornecedor d.cvcri infonnar ao cOnsumidor, prê:via e 

odcquadamen:.' 

§ 1° As muJw de mora decorrentes do inadimplemento 
ao seu tenno, de qualquer das obrigações de que trata este artigo. 
nio poderio ser -ruperlores a 2% (dois por cento) do valor da 
J"<saçio. 

§ ~ O dlsposto no parigntfo anterior aplica-5C. ainda, 
aos dêbitos decorrenteS de papmecto de aluguel c de tarifas 
públicas cm maso. 

§ 3" E assegurada ao consumidor a liquidação antecipada 
do dêbitO. total ou parcialmente. mediante redução proporcional 
d<» jW"OS c demais acrêscimos." 

Art. 3• O§ 3° do art. 12 da Lcl n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
passa a VIgorar com a segwntc redaç~: 

.. Art. 12 ..................... _.,., ................ _ ................ ,_ ..... . 

§ 3° O condómino que não paiar a sua contnbwçilo no 
prazo fixado na convcnç!o fica sujeito ao juro moratório de 1% 
(um por cento) ao mCs c a multa de atê 2% (dois por cento) sobre 
o débito." 

Art. 4• O cálculo do percentual referente ao pagamento de multa. 
incidirá sobre o valor que é exigido no dia do vencimento. inclusive 
considerando--se quaJsquer descontos concedidos. 

Art.. !" Esta Lei entra cro vigor na data de sua publicação. 

Art.:õ• Revogam-se as diswsiçOcs cm contririo. 

CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR 

LEI N9 I. 078 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1180 

Dl114>6e oob,. a proteçlo do cont~~mldo<, • dí 

outrn provldtnclaa 
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~-No fornecimento de produtos 
ou serviços que envolva outorga <le cré<lito ou 
concessão de financiamonto ao cons11midor, o 
fornecedor deverá, entre outros requisitos, in· 
formá-lo prévia e adequadamente sobre: 

I - preço do produto. ou serviço cm 
moeda corrente nacional; 

II - montante dos juros de mora e da 
taxa efetiva anual de juros; 

III - acrt&cimos legalmente prcvistu:;; 

IV - número e periodicidade das pres· 
· tações; 

V - soma total a pagar, com e sem fi· 
nanciamento. 

§ !.' As multas de mora decorrentes do 
inadimplemento de obrigação no seu termo 
não poderão ser superiores a ]QÇo (dez por 
cento) do valor da prestação. n 

§ 2.' E assegurada ao consumidor a li· 
quidação antecipada do débito total ou par· 
cialmente, mediante redução proporcional dos 
jures e demais acréscimos. ' 

§ 3.' {Vetado). 

LEt-N.o 4.591, DE 16 DE DEZEVJ.BRO DE 1964 

DVp6e 16brt' o CIO'ndomirdo em edfficaç6el c cu fni:Or'pqr(lf6u hJiooo 
bilúirlu. 

OFraiclente--da,--RêpúbUa---- --- ----- - ----- ---------- · __ _ 
Fat;O saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciOno a 

ae!Plinte Lei: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c.o>mn.o III 

De.~ DapaG~ do Condomimo 

. . 
' 

Alt. 12. Cada eond6m1no eoncorreni. nas despeSaS do eondOmlnlo. 
recolbend.o, nos pi"UUIJS prcTbto3 da Con•ençio. a quot&•p&n.e que 
lhe couber em rateio. . 

1 to salvo dispostçio em contrario da Convrnçio. a flX&çf.O da 
quota no rat.eio corresponder& i. traç:lo ideal de terreno de cada 
unidade. 

f 2.o Cabe &O sindlc:o arrecadar a.s eontrlbuições compeUndO·lhC 
promonr, por via executiva, a cobrança judicial c1U quotas atra.sa.ç1.&s. 

f ;s,o O condOmlno que não paga.r & $U& co~tr!.bu1çlo no prazo 
fl::Cad.o na convençáo fica ;tujeito ao juro moratóriO de 1,. a.o rni:.s, 
e multa de até 20% .sóbre o débito, que será a.tu&ltzado, se o est1· 
pular a. Convenção. com a aplicação dos 1ndices de ~orrcçio mone. 
tã.ri& levantados pelo conse!no l'o~c1onal ae Econom1a, no caso ~da 
mora por periodo igual ou supcnor :a seis meses. · 

f t.o A$ obras. que lntereos~arPm à estrutura Integral ~· eci\fl· 
ca.çio ou conjunto de edificações, ou ao serviço comum, :serao feitas 
com o concurso pecuniário de todos O! proprietários ou titulares 
de d.lrel.to à &Qu!slçáo de UDidades. mediante orçamento prévio ap*o
vado em :u.sembléla.·cera.l, podendo lneumblr·R de sua execuçáo o 
sindico ou outra pessoa.. com aprovaçio ela. assembléia. 

l 5.o A renUncia. de qualquer condómino &!)S seus direitos, em 
C&IO ala:um "&ler• como recusa pua exonetá·lo de .seus enc&l'lloa. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 178, DE 1996- COMPLEMENTAR 

Estabeleçe limite para. a multa de 
mora dec:orrente do inadimplente de 
obrigaçio tributária e dá outras provi
dênc:ias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 161 da Lei n• 5.172, de 25 de ou

tubro de 1966 (Código Tributário Nacional), passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 2", remunerando-se 
o atual § 2" como § 3". 

"Art. 161 .............................................. . 

§ 2" A multa de mora não poderá ser 
superior a dois por cento do valor do créd~o. 

• .............. , ................ , ... , ••• ro ............ ".,,,.., 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data ele sua 
publicação. 

Art. 3" RevogarrH;e as cisposições em contrário. 

Justificação 
O Projeto que ora apresento tem por objetivo 

estabelecer, para os três níveis de governo-,· o limite 
de 2% (dois por cento) para a mutta moratória decor· 
rente do pagamento de tributos e contribuições após 
o vencimento. 

A solução está em acrescentar ao artigo 161 
do Código Tributário Nacional um parágrafo dispon
do sobre esse limite. 

A presente proposição, associada à Lei n• 
9.298, de 1° de agosto de 1996 (estabelece o limite 
para os contratos que envolvem outorga de crédito· 
ao consumidor), e ao Projeto de Lei n• 172, de 1996, 
de minha autoria (estende o lim~e aos demais con· 
tratos), universaliza, de forma inequívoca, a política 
de redução da multa de mora nas relações contra· 
tuais em geral e nos tributos e contribuições em to· 
dos os níveis ele Governo. 

Sala das Sessões, 8 de agosto de 1996.- Se
nador Franc:ellno Pereira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO TR!IiiVTÁfiiO NAÇIONAI. 

~ti' rr &.,aa. P~ .. P!iOUTI.I!JFIO~.,,.~ 
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Art. 161. O crédito nãc integralmente pago no 
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual 
for o ITlQtivo determinante da faita, sem prejuízo da 
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação 
de quaisquer medidas de garantia previstas nesta 
Lei ou em lei tributária. 

§ 1• Se a lei não dispuser de modo diversos, 
os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um 
por cento) ao mês. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 177, DE 1996- COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre a multa de mora de
corrente do pagamento de tributos fede
rais e contribuições após o vencimento e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Os tributos federais e contribuiÇões ,não 

pagos no vencimento serão acrescidos de mutta de 
mora de 2'% (dois por centc), sem prejuízo dos juros 
de mora e demais penalidades estabelecidas n~ le
gislação em vigor. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
pu~licação. 

Art. 3• Revogam-se as disposições em con
tfáfio. 

Justlftcação 

O Presidente da República Sa.ncionou, na se
mana passada, a Leí·n" 9.298, que estabelece o li
mite de 2""- (dois por cento) para a muita moratória 
decorrente do inadimpfemento de obrigações relati
vas aos contratos que envolvem outorga de crédito 
ao oonsumidor. 

Porque o alcance da medida deve ser mais 
amplo, apresentei a esta Casa o Projeto de Lei n• 
172, de 1996, estabelecendo aquele limite para to
dos os tipos de contrato. 

Não basta porém. 
A redução da muita para 2"/o (dois por cento) 

deve estender-se, igualmente, aos tributos federais 
e contribuições. 

Sala das Sessões, 8 de agosto de 1996. - Se
nador Francellno Pereira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 9.298, DE 1° DE AGOSTO DE 1996 

Altara a redação do § 1• do arL 52 da 
L;ei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que "dispõe sobre a proteçáo do consu
midor e dá outras providências". 

••••••••••••••••ooooooooonooo'!oooooooOooooooo••ooooo•o•oooooooooooooooo•••••••o•••• 

(Às Comissões de Assuntos Econó
micos e de Constituição, Justiça e Cida
dania.) 

Publicado no Oiirio do Sc!nado Federal.. de 9.8.96 

PARECER DE PLENÁRIO 

f:m substituição à COM!SSÁO DE CONSTITUIÇ.40 . .11 "STIC< 
E CIDADANIA. sobre n Proptw J.: l..~t 
Complementar do Senado n" r-. Jo: IYYó. '{IH: 

"Dispõe sobre a mu.ita dt: mora dt!t:flrrenu: du 
pagamento de trtb!.l/O.S federal.~ c: ,_·rmrnhw~·tir.:' 
apôs o vencimento e dâ outrO.\ provrdim"o' .. 
em rramzraçtlo co1'1}unta com o Pmtew d.: {,,•r 
Complementar do Senado n" r'X. rl~· I!J'It; qut· 
"E.\'tabeler.Y! l:mlll:' par o nwlw d~· mnr,t 
decorl'enlf! do mad!mplt:ml!nw Jr.: 11hnttt'~'i" 
tnbutána e dei outras pmwden,·ra_, " 

Relator: Senador BERNARDO CABRAL 

1· RELATÓRIO 

De autoria do ilusrre Senador FRANCEUNO PEREIRA. 1C:em ,_ !!'\ame 
desta Comissão os dms projetes desçnros na epi~;o'rllfe. em tr;tmlta<;;Io 1.:\'llJun!a 
Vers.ando matem semelhante, as proposLções tem o ObJCti\.O de limitar em ::!:~ .. 
(doiS por cento) o valor das multas de mora mcorrcntes pela falra de pagamemo. 
no prazo, de tnbutos e contribwções, sem prcJuizo dos Juros de mora o;: das 
demais penalidades estabelecidas na leg~slação cm vtgor. 

/i. disonçJo entre os. dois projetes está em que-o de n" I i7 tem seu alcanCe 
!imitadl) aos tributos e contribuições federn1s. enqUanto que o de n" 1-8. por 
tntrodum .a norma no próprio Código Tributano Nacional • CTN t Le1 n·· 5 1 -:-~ 
de 2.5 de outubro de 1%6). 

U ·CONSTITUCIONALIDADE 

O projeto cm cOmento arende aos requisitos eonsmucionais de 
competência e iniclativa. 

Com efeito, a teor do an. 24, inciso I, da Constituição Federal. a matena 
se ~ no campo da c::ompctêacia concorrente entre Vntão. Estados e Dtstnto 

Pet!eral Re~sahc·<õt:. 01 pn•plo~ll" qm· 11<>~ lt'IIIH>o; "'" t"''''ll"''"' t ,. • 1 

<11<;:01111> olllll:;". '' '"'"1'<;1\!U~hl d,, I <Uol" '" llnulol "''"'''"h I•'"""""' .lo"''''"' 

gcr.tl~. lUlu cx.d;:JJa a ~urupctCn~m )Uplcmcut:.u J\l) L)taJ~~~ 

Quanto ~ 1111C'Iilll\ll, a lllllt~flll nll('l ~nfr~n111 .Jual,tn~r .1:1~ ,.,~'"' ·., .• 
..:lo.:u~mlo<'• III' [><11<1!;1•11" l ,J., onl lo!,'''''".!" ,,(.,olol ,, •1"·'''1'"' '"·'"'" 

(,.'llmut';J Ju~ Uc[Jutud\l) \lU d\l ::icnnd\l h:\lcllll 

Estilo atendidos, por igual, o~ reqmsnos 11e !eg:~hd:~d~. mnchndad~· ,. 
!00:111'>11 ~~'III~~~~~~VII 

( 1 ( '"11111!'~~~ Nn<'I<HU!l lq[l~l .. u "'''''"''""'III•· ,.J.,, ' I"" o lo. I ,,I, 
IIIUillh,llll, 1:.\U Õ, ~ul>1t' n 1111111" 111~1,11'111~· 1'''' lll"llll' ,[,• ""loluu1'1•'"'•"h' "•' 
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pruo ccno, das obnga~ões. Por fur,_a da l..c1 11'' 'J .l'ol8, .4; 1 •' ,!,,: ,u:.<l:-1\> ,!.; 1 •Nr •. 
o art 52 do Código Proteção ao _Consumtdor C l.et ng S 8'"'& .• 1e :'tltHl t 1·.t~~··n .1 

hmuar ~~~~ dutJ: 11<•( •rnlll <lu ~al<•l da ptt>~ta~·ll•• '''"'hmt•hdr, 

Assun o lilzcndo, o Poder Lc~Jslnuvu alcm!cu a vcrdaJcm\l chlllltlf mt~l\•11.11 
que se levantou a parur da constatação de que. com a rclauv<J ·~- hth7:1Ç":'lt• d:1 
moeda, nl~·mu;:uln :lp<'~ laum~ dt•t,nhh .Ir ~t•tJH,lt•tw 1.a, m •• ,., '" 1 .. "'" ,, 
IO:VO:Iuu·~.; lolllt th.::.loUJUI' u \olhll<'l ll'hlold<Uollll\\1111: u•OI)h<,lt•••"' ,l,oo 1""·'''·'·'-1,. 1 

muralónll3. 

As UIXBS penRilll que Anlt'~ ptl(lf'nmn in~11lkar·..., '"n l'll"~a• 
olt•~"l"'ll"l•tdn•J moh• ~~~,,h .. ~ 111•11• .lo- ,j,.,,,,),.,,,,11 ,,,. ,1,1 .,,,.,,j,, ,.,, , 1.,, 1, 

lC111Jill Ulu \:UI~UJ lj\luUiu um nW-.. nmn ~~·umuu "'' 1111''111" um 1!1.1, 'ld•ll,tm,•nt.· "' 
mostra'lm inJ~Uficâvci:s c d=spropt.~n,aom&t:s 01 pcrdu de hli••t J,, ..:a~Jn,• ..:. 
~ 10 preJuízo do credor. 

0 ~JIIG IUIIOJI !10111* IUII tiM:It ll\111\t!d I)U(' \C' lllljliUihR 111• 0)('\1'\lo'l, nul•molo•" 

de entrar em i~adimplênc1a.. pusou a $C! 11111)0St'WàU t~n1m1• ~'!'ltlôt~andv ,, 
devedor com o nsco de j)l'tJUIZO awltado ao menor desc1tido m1 atnt~• ftHt1tlll• 

. , St~m GIU{*Iitlt, mt~MJtl' l!.lllt'~ 1l\' 11\lfli\•1\"'"''·W 11 u,,,t, '"''· '"''wt""' ,, ... 
del~1to de que seu alcance era ltnmado. ViSto IJUt:. lit::;pvsm cm t1,1111,1 ,k 
~grafo a um an1go especifico do Códi~o. que trata do cro=li1:{• ilt' ..:1•n~mmJ1 •r 
dcrxava de ladu tuUco um umver~'' t'tlllll:.nwd. tll>tõ 11 ,1,.,, 1,,-.,,.., ..... ,,.,.,,, ,, , 

IOUtlilllo jtllloht,.~~~t•, olll \t\1\111._ 11111111\11111• ollll lt~I•11M\"''• "'' l""'l•t\•'1·• ,\, 

~ondumhuo, uus plau03o i.lc suUdc etc. I'IU'a miu atta>at .. mUUlW;~~· ~·. 

· imerli:Uõlmente. prupnn'n!ll<lr ahtmu 111''' .r,. ~;llt~!it\:\" :t , .. tuuo,,\ ,,I, 

"'lltH"II•tt•llult ~o,: ·'I'"" lU •tlthll>'tt.t. 11111 I'II·JUil\• .J, Llllo>.lll•.n ''''"1'1•""""'" 

I)Hnl !!CiloliJCJt'ct'WO;III1CIIlU i'ot l!!~<J. \athJ~ pWj\!I<J!! li:Ullllo1111 ~ 1tl11\! ,, a~~\1111•• 

Uma distirtç;'l('l quc h11Z0 ~c tnnlt1ll patcnte. ~~~~~~ ~~~~t.!t"t ·tw I<' 
IIU\H'I'utlt/111 H II<!IIIIH, [,.O 11 olu '\"'' '""' <'l"l!"" ll\•lll '"''"'IIII •h' f',,,\, 1 l'ul•:•, 

o:otnbclc .. ·~-~~ 11111 n llhC'd1~lll'IR l\t11,C'UI~ mo t'llllll'" , ~. 1hu••t•• !'li\ ud•• , ,,),., .md.• ,,. 
ao latgQ ac.Jmlo 4uc dtl. r~spc:uo as r..:lm;•'K:l> entre o ,,aJaJ;\u c,, L~t;t1J,, tlult~·n' ·' 
lei e boa e ;usta para ltldas ~s rc-l~ç•'t:'~ mmh~.:~~. ~t:"ta m• ;;mhtt•• ,·tdad:l•·, •d.td:;,, 
Wlõt 1111 :'nnho111 1 t~lad:\1••·~••"'"· "" j.,.,., ,.1,, •·•!" , . ., 111 [,. ,. "''" .1,.,, ·"''·' ·'" 

for isso, o projeto em aprcctação e mcmOno e deve ser aprovado. 

Ft1lrC' n~ •hm~ f'tuntll<: l''''l"lc!a~ '"'~ l'''''''h·~ '~!"'"~'"'''' ., .. 1.1.,,. r ..... 
~UL~-i,tt[llt' lli!Uttt olllll•hhtt!\1 1lll oll• 1' '1111[111• I ••111•• 1'\J'h••h~>lo· ,,.[,,!,1\o•••·· 

o P.w}-o:to i.lc Lcan'' 177 cfrcun:s\:rCvc-sc·ao iimbtto tcJcmt. cnqumth• 1.111~· ,, 1k t: 

178 mtroduz a norma no Código Tributàno Nactonal, tornando-a ,,n~~·na,.:J 
autmnmlcamcnte, tntr wt!a~ a1: ttnidadC'~ l~lt-ntdll~ 

IV· VOTO 

Ame o expo~to. vofo pelA ilPf"li\'J1~·11t• dt• l'Tut~·lt• dt:' 1 <'I ,,,, '-<·n:uh• "· t • ~ 
I 'olltlpllllllll111Ul, IIII lullllll ,j., oul••~<htl!\u ,, •llOillt 

PROJETO OE LET DO SENADO ND 177, E1F JQQ6. ('C)MP! P\fPH·\R 
... IJII'OJJ!IJ!f\'IILolil)l'\[ 

E.rraheler.:l' lmme ~ara cr multcr ,IJ-
d.,, ,,..,..,,,, "" "'•h'""'''''"'''"''' ,j, .1 .. ·~··' +-
lrtflllltll'lil 1/ Lili IIHfi'LI·I /'1'1'l'tof0:11\ '''' 

O CONGRESSO NACIONAl. dt't'rela 

Alt. 1• O an. 161 da Lei n" S.!72. de 2S de outubro <k 
Trib11tAno Nactonnll, pa~~a a \'JJ,I.urm a~·•t-~~·tdu dt• ~t-~ww 1• 
J\:lt\IUII),,u.,j" •c u <lhhLI poU<II!IotJu ~· \llllll• J•<»<ljiJodto I' 

"Art 161 

\~b() tl\ldi!!L' 
l'•"'h!'·lh• • 

Jluragrujo )" A nzultu de /PI(/rtl llt1o pr~dcrtJ .\C/' 'ur,cn>Jr ,, d•II•J'.u· \(m.: 
do valor do crédtto. " 

Ar1 2~ r~Jnl 1'1 1'1111\l 1'111 \IIII II 1111 .ln!n.lt• ~HIIJ'!Ii•h, 11\'''' 

Art. 3a Revogam-se as disposições em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - V. Ex' 
será atendido na forma Regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Emma 
Fernandes. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas 
Neto. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral, eminente representante do Estado do Ama
zonas . 

V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, apenas um 
registro bem simples. 

Nem sena eu repetitivo para dizer, ao longo 
desta Sessão Legislativa, quais os trabalhos resul
tantes da eficiência com que a Casa aluou. Inscrevi
me, Sr. Presidente, porque desejo fazer um registro 
de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos os 
funcionáMos; do mais humilde contínuo, passando 
pelos taquígrafos, pelo pessoal especializado da 
Mesa, pelos nossos Senadores e Senadoras, lem
brando que este é um momento de reflexão. 

Natal representa o lado mais simbólico do que 
seja humildade. E quando me refiro à humildade, é 
para que tenhamos idéia de que vale muito pouco o 
dinheiro que alguns conseguem empalmar, o poder 
que outros desfrutam, senão aquilo que mais vale, 
que é o que se realiza em favor da sociedade. 

Como o Natal é uma data de reflexão, espero 
que V. Ex", na pessoa de quem simbolizo, todo o 
Senado brasileiro, espero que tenha um bom Natal, 
no seio da sua famma e que 1997 seja ainda mais 
proveitoso para os trabalhos do nosso Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - A 
Mesa se ·congratula e agradece a manifestação do 
Senador Bernardo Cabral e estende a todos os ser· 
vidores da Casa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Fo· 
gaça. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo 
Melo. (Pausa.) 

Concedo a palavra a nobre Senadora Benedita 
da Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão. (Pausa.) 
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Concedo a palavm ao nobre Senador Romeu 
Tuma. (Pausa.) 

Concedo a palavm ao nobre Senador Ramez 
Tebet. (Pausa.) 

Concedo a palavm ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. V. Ex• dispõe de 20 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do omdor.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em 15 de de· 
zembro de 1994, ao se despedir do Senado Federal, 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso asseverou 
que o imperativo ético de incorporar ao processo de 
desenvolvimento, os milhões de excluídos pela mi· 
séria seria uma das principais tarefas de seu Gover
no. Passados dois anos, constatamos que o Gover
no avançou apenas modestamente nesta direção. 

Conter a inflação que, em julho de 1994, atin
gia a taxa de 47% ao mês pam menos de 0,4% em 

-novembro de 1996, registrando uma taxa acumula
da, nos últimos 12 meses, de 8, 7%, segundo o Índi
ce Gemi de Preços da Fundação Getúlio Vargas; 
disponibilidade interna, a 10,5%, segundo o INPC ou 
mesmo segundo o Índice Geral de Preços - 1 O da 
Fundação Getúlio Vargas, que fecha 1996 com 
8,79%, taxa compatável às do fim dos anos 50, efei
to marcante, com forte repercussão social, uma vez 
que -à espiral de preços constitui um dos mecanis
mos que mais contribui para a concentmção da ren
dãeda riqueza. 

---- A estabilização resultou em moderada melhoria 
da distribuição da renda, a qual foi detectada pelo 
IBGE, tendo o índice Gini, em 1995, atingido 59,2%, 
um pouco menor do que o de 1993, de 60,3%. 

Mas, cuidado! Não pode o Governo estar sol
tando muitos foguetes com essa evolução. Basta 
lembrar que esse Índice Gini, de 59,2%, é mais alto 
do que o obtido no último ano do governo Collor de 
Mello, em 1992, quando atingiu 57,5%. 

Em 1995, os 10% mais ricos detinham 48,2% 
da renda nacional, enquanto os 40"k mais pobres re
cebiam apenas 8,9%. Atualmente, apenas a Guate
mala, com índice de 59,6% em 1989, apresenta um 
índice Gini pior do que o do Brasil, dentre os países 
com maior desigualdade socioeconômica. 

O resultado social foi insatislatório porque os 
instrumentos para alcançar a estabilização dos pre
ços - a combinação de política cambial rígida com 
altas taxas de juros - reduzimm a taxa de cresci
menjo do PIB pam apenas 4,1% em 1995, e cerca 
de 3% em 1996, quando, acredito, seria possí~l ao 
Brasil estar crescendo a taxas pelo menos pr&iinas 
da sua capacidade potencial, o que significaria taxas 

de crescimento de, pelo menos, 7% ao ano. Em -con
seqüência, as taxas de crescimento do emprego es
tiveram aquém do desejável ou do que poderia ter 
ocorrido. Cresceram lentamente, deixando milhões 
de pessoas - 1 ,24 milhões de pessoas na grande 
São Paulo, onde há dados do Dieese -, sem poder 
contribuir para a geração de riquezas no País, como 
gostariam de lazer. Tal situação tem graves conse
q üências no aumento da violência, da criminalidade, 
sobretudo nas áreas urbanas do Pafs. 

A forte desigualdade reflete, em grande parte, 
a disparidade na riqueza, sobre a qual temos poucas 
informações confiáveis. Infelizmente, o IBGE e a Se
cretaria da Receita Federal ainda não cuidamm de 
lazer um levantamento bem-leito da distribuição da 
riqueza. 

Gostarfamos de ressaitar: uma coisa é a distri
buição da renda, ou seja, o fluxo da receita de tudo 
aquilo que as -pessoas no País recebem, na forma 
de receita proveniente do capital mais a receita pro
veniente do trabalho - a soma dos lucros, dos alu
guéis, dos dividendos, dos juros, de um lado e a 
soma dos salários, da remuneração do tmbalho. E 
outra coisa é a riqueza, aquilo que cada pessoa acu
mula, o património de cada pessoa. 

Apesar de nos últimos anos a Rece~a Federal 
ter solicitado às pessoas que atualizem o valor dos 
seus bens, até hoje não se tem um registro do valor 
desses. Há dados apenas sobre um dos aspectos 
do património. Refiro-me à propriedade da term. 

O Atlas Fundiário do Brasil de 1996, organiza
do pelo Incra, revela que, em 1992, os 2,6% maiores 
proprietários detinham 56,7% da área rural no País. 
A demora em modificar esse quadro fez o Governo 
tomar dois grandes sustos: os massacres de Corum
biam e de Eldorado dos carajás. Nesses dois anos, 
o Governo Fernando Henrique Cardoso se camcteri
zou pela agilidade com que, por meio de medidas 
provisórias, criou o Proer para prover recursos credi
tícios a taxas de juros relativamente baixas e criar 
renúncias- fiscais, com o objetivo de resgatar institui
ções financeiras do naultágio, e pela lentidão com 
que se moveu para enfrentar o poder dos latifúndios. 

Nesta última semana, os ruralistas consegui
ram assegurar que fosse apenas módico o Imposto 
Territorial Rural a ser cobrado sobre o valor de suas 
terra. O Governo sequer cuidou, no meu entender, 
de assegurar que os proprietários declarassem com 
correção aquele valor. 

O Governo diz, no art. 21 da medida provisória 
e do projeto de lei de conversão, que tem como rela
tor o Senador Jader Barbalho, que há ali providên-
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elas no sentido de a Receita Federal, com a colabo
ração dos Governos Estaduais, das Secretarias de 
Agricultura e dos Municípios, assegurar uma certa 
medida do valor das áreas, comparando com o· que 
for declarado pelos proprietários de terra.Antes, ha
via um valor mínimo calculado pelo Governo. 

Sr. Presidente, haveria uma forma bastante 
criativa e interessante de assegurar-se que os pro
prietários, efetivamente, indicassem o valor adequa
do. Esta proposição, inclusive, eXIemei ao Ministro 
Raul Jungmann e ao relator Jader Barbalho - sim, é 
verdade que o fiz no início desta semana, quando já 
se havia passado o tempo de propor emendas e o 
Senador Jader Barbalho não teve tempo de se de
bruçar devidamente sobre a matéria. Mas vou desta
car aqui que ainda será possível, proximamente, 
tendo em vista a evolução da experiência e, sobretu
do, se se averiguar que os valores declarados ~os 

· proprietários rurais não estão sendo adequadamente 
registrados, de acordo com os seus valores reais~ ao 
Congresso Nacional examinar essa questão. 

Qual é a proposição? Ela se baseia em refle
xão do economista Henry George, que tratou da ta
xação da terra, em proposição do primeiro Presiden
te da República da China, Sun Yatsen, e também foi 
elaborada pelo laureado Prêmio Nobel de Economia, 
Maúiice Aliais, economista francês e trazida ao 7de
bate pelo economista brasileiro Paulo Nogueira Ba
tlslll'Júnior. Todo proprietário de terra declararia 
uiiiã vez ao ano o valor da sua propriedade. Isto se
ria publicado, anonimamente, num registro, num ca
dastro de terras em cada Município. Tomar-se-lapú
blico e o poder público, de um lado, poderia oferecer 
140% daquele valor, e qualquer pessoa física ou ju
rídica, de outro, poderia oferecer 150% do valor de
clarado. Para evitar as ofertas frívolas, deveria a 
pessoa física ou jurídica depositar pelo menos 50% 
em caução. E uma vez feita a oferta, caberia ao pro
prietário vender, sem desvantagem, porque estaria 
vendendo por pelo menos 140, 150% do valor, ou, 
então, ajustar o valor para aquele limite de 140 ou 
150% do valor, mas aí pagaria uma multa de 5% so
bre o valor novo declarado. Assim terfamos um me
canismo de estímulo aos proprietários para que de
clarassem corretamente o valor da terra. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta 
úttima semana os ruralistas conseguiram assegurar 
que fosse módico, portanto, o ITR a ser cobrado so
bre o valor de suas terras. Esperamos que, median
te a· experiência, posSamos melhorar o ITR. O Go
verno Fernando Henrique Cardoso vem deixando 
passar a oportunidade de implantar, com maior. vi-

gor, um instrumento que, ao lado da aceleração da 
·reforma agrária, possa realmente contribuir para 
compatibilizar o crescimento, a estabilização e a er
radicação da miséria, assim como fez com a distri
buição de cestas de alimentos e outras iniciativas -
algumas delas meritórias - que, por exemplo, o Con
selho do Comunidade Solidária fez em algumas re-
giões do País. - -

A implementação em todo o País de um pro
grama de garantia de renda mínima, que mostra re
sultados palpáveis nas cidades que já o institufram, 
seria uma forma de combinar a realização da justiça 
social com o investimento em capital humano. 

Sr. ?residente, gostaria, nesta conclusão, de 
agradecer a todos os que colaboraram conosco nes
te ano, a todos os servidores do Senado Federal, a 
todos os meus colegas do Congresso Nacional. A 
todos os Senadores e Senadoras os votos de muito 
bom Natal. A todo o povo brasileiro a certeza de que 
esperamos poder assegurar, com o empenho de to
dos os que aqui têm trabalhado, com tanta serieda
de, com tanta dedicação no propósito de bem repre
sentar o povo brasileiro, no próximo ano, uma quali
dade de vida maior, mais justiça e muno maior res
peito aos direitos da cidadania, desejando que tam
bém caminhemos para aperfeiçoar as instituições 
democráticas de nosso País. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - Con

cedo a palavr .. à nobre Senadora Sandra Guidi, para 
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco mi
nutos, no' ~~rmos do art. 14, VII, do Regimento ln
temo. 

A SRA. SANDRA GUIDI (PPB-SC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Sr. Senadores, ocupei com muita 
honra e orgulho uma cadeira no Senado Federal na 
certeza de poder contribuir para o aperfeiçoamento 
das instituições democráticas e especialmente do 
meu Estado, Santa Catarina. 

Na busca de uma sociedade melhor preparada 
para enfrentar os desafios do novo século que se 
avizinha, uma sociedade que reúna condições de 
competir para vencer na arena dos grandes merca
dos globais, tenho pautado minha atuação polffica pela 
discussão de temas e programas de ação social. 

O nosso País não tem éonseguido traduzir em 
ação a prioridade absoluta a que nossas crianças 
têm direito, de acordo com a Constituição Federal. 

Na área da educação, temos muito o que fazer, 
pois ainda estamos longe de oferecer às crianças o 
nível de educação requerido num mundo que se 
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converte num imenso mercado global. E se pode
mos comemorar algumas vitórias na educação, 
como, por exemplo, o Fundo de Valorização do Pro
fessor e a avaliação do ensino, temos clareza de 
que precisamos acelerar o ritmo das mudanças no 
sistema educaciçmal brasileiro, pois, como diz o físi
co Sérgio Costa Ribeiro, "na velocidade atual, o Pafs 
só veria 95% das suas crianças concluindo o primei
ro grau por volta do ano 2.1 00. Enfim, hoje sabemos 
que nenhum Pafs consegue uma transformação es- -
trutural em sua economia ·sem elevar os nfveis de 
educação. O avanço tecnológico exige trabalhado
res que raciocinem, tomem decisões e avaliem a 
qualidade do que produzem. 

Na busca dos serviços públicos indispensáveis 
ao desenvolvimento socioeconômico do meu Estado 
e, em especial, da minha re!!lião de Criciúrna, aqui 
me reportei a dois temas prioritários para a nossa 

·gente, pleiteando o apoio desta Casa Legislativa 
para que os competentes órgãos dà Governo Federal 
promovam as ações necessárias e indispensáveis. 

O primeiro deles, a BR-1 01, que atravessa 
Santa Catarina pelo litoral e constitui importante via 
de trânsito para o Mercosul, notabilizou-se por ceifar 
inúmeras vidas e nll"essita ainda de projeto fi~ de 
engenharia para a sua duplicação, na parte datrõdo
via que vai de Palhoça, na grande Aorianópolis, até 
a divisa com o Rio Grande do Sul. · 

· _ () segundo deles é a indústria do carvão, que 
até a década passada foi importante fonte geradora 
de emprego e renda e que hoje está em crise, resul
tado da Portaria Governamental n• 801/90, que ali
jou o carvão do mercado siderúrgico devido à impor
tação de carvão metalúrgico com alfquota zero. Con
siderando que o carvão é responsável por 38% da 
energia elétrica gerada em todo o mundo e que se 
constitui na maior fonte de energia não renovável do 
Pafs, representando cerca de 50% do nosso poten
cial, o que se quer é uma polftica governamental 
realista, clara, específica, concreta para o setor; •urna 
política que contemple a recuperação das áreas po
lufdas no passado, especialmente pela Companhia 
Carbonífera Próspera, onde o Governo detinha o 
controle, e que priorize o uso do carvão como maté
ria-prima energética, pois as termoelétricas a carvão 
funcionam como rede de segurança para o sistema 
hidrelétrico, cobrindo-o nas horas de pico de consu
mo ou em períodos climaticamente desfavoráveis. 

Foi também por querer contribuir com o meu 
Estado que, na sessão de 15 de outubro, votei con
tra a autorização da emissão de Letras Finan~iras 
do Tesouro do Estado, um processo tão suspeito 

que gerou uma CPI, com a qual o povo de Santa 
Catarina espera que se restabeleça a verdade. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

A SRA. SANDRA GUIDI - Pois não. Ouço, 
com muito prazer, o aparte de V. Ex", nobre Senador 
Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Nobre Senadora 
Sandra Guidi, em sua curta permanência nesta 
Casa - e esperamos que volte ao Senado -, V. Ex" 
não só representou bem Santa Catarina, mas, so
bretudo, o seu torrão mais querido, que é Criciúma. 
Quando os seus eleitores souberem que a atuação 
de V. Ex" esteve à altura da representação que lhe 
outorgaram, confirmarão aquilo que, nas eleições 
para o Senado, com a figura de V. Ex" na suplência, 
estava acertado. Quero, em meu nome pessoal, re
gistrar a atuação de V. Ex", discreta mas eficiente, 
tão eficiente que agora mesmo dá a notícia do seu 
voto contrário à emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do seu Estado, processo que tramita hoje 
em uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que, 
aliás, tenho a honra de presidir. Isso, volto a dizer, 
comprova a atuação de V. Ex". Quero cumprimentá
la pelo tempo que aqui passou e dizer que seus elei
tores estavam certos. 

A SRA. SANDRA GUIDI - Agradeço de cora
ção essas palavras, Senador Bernardo Cabral, até 
pela importância que V. Ex• tem tido, ao longo dos 
anos, nesta Casa e na Câmara dos Deputados. Mui
to obrigada. 

Para concluir, desejo, no final de minha missão 
nesta Casa pública, render, agradecida, as mais elo
qüentes homenagens ao Senador Esperidião Amin, 
pela oportunidade que me concedeu. Agradecer 
também o carinho com que as Sr"s e os Srs. Sena
dores me acolheram. Com certeza, foi um excepcio
nal tempo de aprendizado e de novas e ricas expe
riências, que me ajudarão a prestar mais e melhores 
serviços ~m favor das pessoas com as quais convi
vo. Estou con~encida de que é fundamental o olhar 
feminino nas dew.sões políticas para a construção de 
uma sociedade mais justa. 

E porque acredito que as mudanças começam 
nos cidadãos, quero desejar Feliz Natal e Feliz Ano 
Novo a todas as Sr"s e Srs. Senadores e a todos os 
funcionários desta Casa, encerrando com Ferreira 
Gullar: ·o Ano Novo não começa nem no céu nem 
no chão do planeta: o Ano Novo começa em teu co
tação". 

Obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - Em 
nome da Mesa, agradecemos as palavras da Sena
dora Sandra Guidi por sua importante convivência 
nesta Casa. Que Deus dê saúde a S. Ex" e a sua fa
mma, para que continue servindo ao seu Estado. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Peres, por 20 minutos. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador,) 
-Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não poderia 
deixar sem um comentário o que li, ontem, na coluna 
do festejado jornalista Joelmir Beting, sob o título 
"Isso é que é zona" -a começar, portanto, pela ma· 
neira debochativa com que ele aborda o assunto. 
Seu artigo diz textualmente o seguinte: 

. ..N·~ 

'i!. 
"Quem criou um problema que t nao 

existia nem deveria existir à luz da rationale 
económica foi o Congresso Brasileiro: a 
zona franca do automóvel. Senadores e De
putados, todos doutores em planejamento 
estratégico das mu~inacionais do automóvel 
[note-se a ironia do colunista], as mais glo
balizadas da economia moderna, estão pro
pondo a zona franca do automóvel para 
qualquer. endereço do Nordeste, do Norte e 
do Centro-Oeste. 

Sim, no figurino da Zona Franca de 
Manaus, caso único no mundo. Zona franca 
de importação de componentes e não de ex
portação de produtos acabados. Com déficit 
comercial, este ano, de US$9,2 bilhões. 

As futuras maquiadoras de quatro 
rodas, fertilizadas por incentivos fiscais 
concedidos pelos ricos tesouros estaduais 
da região, certamente inundarão o Brasil e 
o mundo com automóveis modernos e ba
ratos. Além, claro, da criação de sofistica
dos empregos nas linhas de montagem ro
botizadas. 

Inundarão o Brasil e o mundo, sim. O 
Mercosul, não. Em Fortaleza, terça-feira, na 
cúpula do Mercosul, o Presidente da Argen
tina Gari os Me nem, rasgoU o bandônion: 1) 
tudo muno bom, tudo muno bem, o Brasil é 
uma pafs soberano; 2) porém, a zona tranca 
do automóvel brasileiro autoriza politicamen
te a Argentina, o Uruguai e o Paraguai a res
ponder com a mesma moeda furada; 3) isso 
vai exacerbar a guerra fiscal dentro do Brasil 
e inaugurar a mesma guerra fiscal entre,os 
parceiros do Mercosul. Que tal? · 

isso é que é inventar problema, Presi
dente. Afinai, argentinos e uruguaios, os 
mais aptos, igualmente desfilam "enormes 
disparidades regionais". Dignas de uma ge
nerosa filantropia tributária." 

E finaliza o colunista: 

"Sem entrar no mérito dos estragos 
que uma zona franca dessa dimensão pro
duziria no novo mapeamento da indústria 
automobilística do Sudeste e do Mercosui, 
seria bom lembrar que projetes de expan
são, de modernização e de instalação já 
acertados no Brasil (e no mundo) acabam 
de contratar uma capacidade de oferta do 
tamanho da demanda prevista para o ano 
de 2007. Naquela data, o Brasil já será o 
quarto maior produtor do mundo." 

Sr. Presidente, o que se verifica da lenura do 
Joelmir Beting é a enorme má vontade, o preconcei
to arraigado contra as regiões periféricas do Brasil. 
Creio que certos formadores de opinião do Sudeste 
ou do Sul gostariam que o Nordeste e o Norte não 
existissem, ou, quem sabe, anseiam por uma nova 
secessão, que separe essas regiões incómodas. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Com todo pra
zer, nobre Senar'~r Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Jefferson 
Peres, V. Ex" diz muito bem quando registra seces
são. Talvez hoje seja incômodo, mas no começo do 
século, quando o Amazonas dispunha, na sua fase 
áurea da borracha, de um capital grande, a ponto de 
nós, amazonenses, termos contribufdo àquela altura 
com 51% do Orçamento da Nação, aí o Amazonas 
era integrante deste País. Hoje - e me refiro ao re
gistro de V. Ex", com o qual me solidarizo -, quando 
V. Ex" usa a palavra secessão, estão querendo colo
car o Norte, Nordeste e Centro-Oeste mais uma vez 
na linha ·ae antipatia dos sulistas. O que é mais gra
ve nisso tudo é que um articulista da categoria de 
Joelmir Beting, que é lido e que forma opinião, vem 
a público registrar, como disse bem V. Ex", com de
boche, assunto sobre a Zona Franca de Manaus, 
que hoje é tão imprescindfvel para a nossa popula
ção que, se fosse fechada, o Amazonas estaria tam
bém cerrando as suas portas. De modo que o dis
curso de V. Ex" é oportuno, é meritório. Quero, Se
nador Jefferson Péres, com estas palavras, dizer 
que V. Ex" não está sozinho na briga. Alio-me a V. 
Ex" e o cumprimento pelas palavras proferidas. 
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O SR. JEFFERSON PÉRES- Muito obri~á\:io, sul do País para que, no Estado de V. Ex", não tos-
Senador Bernardo Cabral. sem instaladas indústrias e não tosse feita a zona li· 

Continuando, Sr. Presidente, o jornalista se in· 
surge contra a concessão de incentivos fiscais que 
possibilitarão a instalação de algurnas montadoras e 
de fábricas de autopeças no Nordeste. 

Ora, Sr. Presidente, como é que a indústria au
tomobilística se instalou no Sudeste, senão à custa 
de um coquetel de subsídios como nunca se viu 
neste País? Foram subsídios fiscais- portanto, com 
isenções de impostos; cambiais, com um câmbio pri· 
vilegiado que equivalia à metade do câmbio oficial; e 
de crédito, com linhas de financiamento a juros sub
sidiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social, àquela altura Banco Nacional 
de Desenvolvimento. Todas essas indústrias se ins
talaram inicialmente em São Paulo, attamente subsi· 
diadas e com reserva de mercado garantida pelas 

· attas barreiras tarifárias. 
No entanto, vem agora o jornalista Joelmir Be

ting criticar, de forma debochativa, a concessão de 
incentivos que levarão algumas montadoras a se 
instalarem em uma região pobre, paupérrima do 
País, como é o Nordeste. Pior ainda, além do pre
conceito, o jornalista se mostra desinformado, na 
medida em que atribui à Zona Franca um déficil co
mercial de US$9 bilhões, que não sei de onde ele ti· 
rou. O mínimo que se poderia· esperar de um co
merttarista econômico do porte de Joelmir Betin~ se· 
ria;-exatamente, ser suficientemente bem-informado. 

Sr. Presidente, não vou me alongar em tomo 
disso. Creio que uma posição tão preconceituosa 
vinda de um jornalista do prestígio do Joelmir só nos 
deixa contristados. É profundamente contristador 
que ainda alguém tenha a coragem de extemé!r pu
blicamente uma posição que denota simplesmente o 
desejo de um colonialismo interno: que o Norte e o 
Nordeste sejam, talvez, quem sabe, eternos produ
tores de produtos primários para o Sul e Sudeste in
dustrializados. É isso que está no fundo da mente 
dessas pessoas. 

O Sr. Francisco Escõrcio - Permite-me V. 
Ex" um aparte, Senador Jefferson Péres? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo o 
aparte a V. Ex", Senador Francisco Escórcio. 

O Sr. Francisco Escórci.o - Senador Jeffer· 
son Péres, V. Ex" traz a esta Casa um tema muito 
sensível. Lembro-me que, quando secretário particu
lar do Ministro Alexandre Costa, no Ministério da ln· 
tegrãção Regional, Ministério que tinha por base a 
integração regional, lá vimos coisas de assustar: um 
lobby muito grande por parte do empresariado do 

vre,.o mesmo também ocorrendo em outros Estados 
do Nordeste brasileiro. Nós, que somos nordestinos, 
sofredores, perguntamos: será que os nossos Esta· 
dos não estão inseridos no Brasil? Não precisamos 
crescer? E digo a V. Ex" que, até fazendo parte dos 
palanques, sempre trazia uma caixa e dizia às pes
soas que dentro daquela caixa estava concentrada 
toda a· diferença do país rico e do país pobre. Ou 
seja: temos dois países dentro de um só País, que é 
o Brasil. À primeira hora do dia, quando nos levanta· 
mos, usamos pasta de dente, sabonete, toalha, to· 
dos esses produtos. E eu mostrava a caixa para o 
povo, de onde tirávamos esses produtos. Senador 
Jefferson Péres, não havia um produto sequer !abri· 
cacto no meu Estado. Ora, Senador, então, do Sul 
para o Nordeste só vai o produto descartável, que 
pega as economias do Norte/Nordeste brasileiro e 
traz para o sul do País. Precisamos, para que este 
País cresça e apareça, exatamente dessa integra
ção regional, porqüe existe, inclusive, as desigualda· 
des intra-regionais, e estamos chamando a atenção 
para isso. V. Ex" não sabe com que felicidade fiquei 
quando vi o Presidente da República no meu queri
do Maranhão inaugurar empreendimentos, procuran
do fazer esse intercâmbio entre norte e sul para, 
exatamente, acabar com a situação de desigualdade 
ou, pelo menos, amenizá-la. Senador Jefferson Pé
res, sua colocação é brilhante. Trata-se de um tema 
polémico, mas que é preciso ser trazido aqui para 
esta Casa. Muito obrigado. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
Senador Francisco Escórcio. Incorporo o aparte de 
V. Ex" ao meu discurso. Sei que V. Ex" é uma pes
soa extremamente preocupada com os desequilí· 
brios, não apenas intra, mas inter-regionais, inclusi· 
ve com o que acontece aqui no Distrito Federal. De 
forma que estou acompanhando a sua luta e espero 
que ela seja vitoriosa, para que seja corrigido esse 
profundq_desequilíbrio que se verifica aqui no centro 
do poder do Brasil. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o jorna
lista é tão desinformado que se· refere à Zona Fran
ca de maneira depreciativa, repetindo, Senador Ber· 
nardo Cabral, a balela de que lá existe um centro de 
maquiagem, sem saber que existem lá algumas das 
fábricas mais modernas do País, mais de vinte delas 
com certificado IS0-9000 de produtividade e eficiên
cia. Talvez esse jornalista nunca tenha pisado em 
Manaus. Por que se deslocar até Manaus para en
frentar o calor da periferia brasileira? Ele menciona 
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que esses Estados estariam abrindo mão de receita 
tributária - ICMS - para benefiCiar empresas estran
geiras, como se o sul não estivesse fazendo o mes
mo, e esquecido de que a tão propalada renúncia 
fiscal não existe! Isso porque, na medida em que a 
região se desenvolve, apesar das isenções e das re
duções tributárias, evidentemente acaba acontecen
do um enorme aumento de receita fiscal, como V. 
Ex" sabe, Senador Bernardo Cabral. O Amazonas 
hoje seria um Estado miserável sem o seu distrito in
dustrial, com uma dfvida enorme, de chapéu na mão 
diante do Governo Federal. Não está fazendo isso; é 
uma das poucas exoeções no Brasil. É um Estado 
que hoje arrecada quase tanto quanto o Ceará, ape
sar de ter três ou quatro vezes menos habitantes -
R$1,3 bilhão por ano -. com sua folha de pessoal ri
gorosamente em dia, com sua dívida consolidada. 

O jornalista Joelmir Beting preferia que esse 
. Estado não possuísse distrito industrial e estivesse 
com três meses de atraso em seus pagamentos, a 
pedir socorro na porta do Ministério da Fazenda. 

o Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo o 
aparte a V. Ex", Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Geraldo .Melo- Sfi~<!dQr Jefferson Pé
res, :eu estava até agora em meu (Jabinete ouvindo, 
pelo sistema de som do Senado, o discurso de V. 
~.e apressei-me em vir ao plen~o na esperança 
deier a oportunidade, que v. Ex" me dá ••• 

. O SR. JEFFERSON PÉRES- V. Ex" me honra 
.com isso. 

O Sr. Geraldo Melo - .. : de .participar desse 
pronunciamento, que· engrandece o nível dos deba
tes desta Casa. Como sempre, V. Ex" traz uma con
tribuição competente, séria e patriótica à discussão 
dos grandes temas nacionais. Nós todos, Senador 
Jefferson Péres, homens das chamadas regiões pe
riféricas da economia nacional, somos testemunhas 
e protagonistas dessa infelicidade que é o tratamen
to preconceituoso no tocante à desigualdade do!!, ní
veis de· desenvolvimento do País. Houve um t(J'MlPO 
em que ·nós todos tratávamos desse assunto eni lá
grimas, discutindo.chorosamente o nosso infortúnio. 
Mas a realidade dos tempos de. hoje mostra :não 
apenas que isso está fora de moda, mas também 
que é absolutamente desnecessário. Aquela visão 
caritativa que se tinha antes é hoje substituída por 
uma visão pragmática, o conceito· de que interessa 
ao Brasil o desenvolvimento, de que interessa às 
áreas mais afluentes do Brasil- e poderfamos.sim
p!ificàdamente dizer que interessa a São Paulo, af 
abrangendo todo o Sul e Sudeste do País - o de
senvolvimento do resto do Brasil. Tomando· como 

exemplo apenas o Nordeste, com seus quase 50 mi
lhões de habitantes, se a região passar a ter um ní
vel de renda alto constituirá um mercado maior do 
que o da Argentina, e será um mercado virtualmente 
cativo do Centro-Sul brasileiro. Portanto, esse inte
resse é recíproco. É preciso que os brasileiros que 
vivem nessas regiões passem a desfrutar de maio
res benefícios do desenvolvimento, que se converte
rão em vantagens para as áreas mais afluentes do 
Pais. É lamentável, como muito bem assinala V. 
Ex", que pessoas autorizadas, sérias, que têm discu
tido com muita propriedade tantos assuntos impor
tantes do País, como é o caso do jornalista Joelmir 
Benn·g, mostrem-se totalmente desinformadas a res
peito de certas questões. Em primeiro lugar, em re
lação a programas diferenciados de desenvolvimen
to regional, não estamos inventando nem pedindo 
esmolas por isso. Há dois exemplos clássicos: o pri
meiro, o exemplo do desenvolvimento do sul da Itá
lia, que ensejou a criação de um grande programa 
de desenvolvimento regional, coordenado, como 
sabe V. Ex", pela chamada Cassa per ii Mezzogior
no, um programa destinado a compensar o desnível 
de desenvolvimento interno na Itália. Nos Estados 
Unidos, a preocupação que sempre causou um bol
são de atraso existente na chamada Cuenca do 
Tennessee, no Tennessee Basin, ensejou a criação 
do TVA - Tennessee Valley Authority, que é Uma 
instituição que administra um programa que ainda 
hoje existe num pais como aquele. Contemporanea
mente, estamos assistindo à implantação de um pro
grama de desenvolvimento regional, sem falar no 
programa que se realiza hoje na China, pelo seu ca
ráter heterodoxo e pela dificuldade de comparação 
com o problema brasileiro. A antiga Alemanha Oci
dental, hoje a São Paulo da nova Alemanha, está li
derando um programa que talvez seja o de maior in
vestimento de que se tem notícia no mundo, compa
rável apenas ao Plano Marshall, realizado depois da 
Guerra, para acelerar o desenvolvimento da Alema
nha Oriental. Isso interessa à parte Ocidental. Mas 
estamos vivendo num pais em que, por exemplo, os 
doutores falam nessa bendita ou maldita renúncia 
fiscal. Renunciar é desistir de algo que já existe. 
Como é t~ue o Brasil fez renúncia fiscal na Amazô
nia? Na renúncia fiscal de hoje, examina-se toda a 
atividade económica existente. na Amazônia e se faz 
a seguinte conta: se esse povo todo estivesse pa
gando imposto como o resto do Brasil, pagaria tanto; 
como paga menos, essa diferença é a renúncia fis
cal. Isso não é verdade; se não se tivesse criado o 
conjunto de incentivos fiscais que permitiu que o 
Amazonas, a região da Zona Franca, se transfor

. masse naquilo em que hoje se transformou, se não 
existissem esses ber~efícios; -aquilo- r.ão- -exislifiao 
Portanto, na hora em que se decidiu fazer aquilo, 
não se estava renunciando a coisa alguma. Renun-
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ciar a zero é renunciar a ·~ada Na verdade, no Ahla
zonas não há renúncia fiscal. Por menor que seja o 
nível de tributação, aquilo que a atividade produtiva 
da Zona Franca ainda gera e o imposto que aihda 
paga é um acréscimo real à arrecadação tributária 
da União; se não existisse Zona Franca, nem esse 
pouco que se paga lá existiria. Mas estamos cerca
dos - desculpe-me por me alongar - das sementes 
desse preconceijo. Recordo-me, durante tantos 
anos, no meu tempo como técnico da Sudene, de 
como se ouvia falar que o dinheiro do Finor, do !lllti
go 3418, de todos esses recursos que eram drena
dos para o Nordeste estavam sendo jogados pelo 
ralo. Era um luxo este País ficar gastando dinheiro 
ou criando incentivos fiscais para o Nordeste. Foi um 
luxo, ao longo de trinta anos, destinar US$11 bilhões 
ao Nordeste, enquanto aqui, numa tarde, aprovamos 
um programa de socorro ao Banespa de 17 bilhões. 
Em trinta anos, o que se dizia era que o Nordeste 
estava absorvendo dinheiro que não deveria reoe

. ber. Em uma tarde, aqueles que nos ensinavam tan-
to como é que se devia fazer desenvoMmento preci
saram de um socorro de 17 bilhões. Senador Jeffer
son Péres, a síntese desses preconceitos está numa 
velha reportagem do Jornal Nacional, onde um cida
dão alto, louro, bonito, de olhos azuis, morando em 
Porto Alegre, falava da praga que era para o Sul do 
Brasil pennitir-se que nordestino mudasse do Nor
deste para o Sul. Depois, fiquei sabendo que aquele 
loirão bonito era um alemão que tinha vindo morar 
no Brasil. Realmente, devemos impedir que nordes
tíiiõs; · arnàzônidas, gente do Centro-Oeste, estejam 
semudando para essas regiões e ocupando espa
ços que precisam ser guardados para esses alemã
es, que têm dado uma contribuição tão importante 
ao desenvolvimento nacional, que têm sido tão bem 
recebidos pelo povo brasileiro, que, graças a Deus, 
vieram para cá, ao lado de tantos outros povos de 
tantas origens. Nós os recebemos sem preconceito, 
e graças a Deus oferecemos a eles uma casa, onde 
podem, inclusive, acariciando a cabeça de Ul"(l cão 
pastor alemão, gordo, bonito e lustroso, dizer que o 
lugar de nordestino .é no Norc;le~te e que não deve
riam incomodá-los nas regiões que escolheram para 
viver. Congratulo-me com V. Ex" e espero que nós 
todos criemos juízo, principalmente os fonnadores 
de opinião pública. Está na hora de lembrarmos ao 
Brasil, Senador Jefferson Péres, que quando. se fez 
a dívida externa no Brasil não se fez para investir 
nem no Nordeste, nem na Amazônia, nem no Cen
tro-Oeste. Quando se fez o endividamento interno 
deste País, que está custando a todos os brasileiros, 
de todas as regiões, tanto sofrimento e tanto sacrifício 
para_ser equacionado. A inflação não nasceu e nem foi 
agravada por nós em nenhum dos Estados periféricos. 
Estamos entrando com o sacrifício sem reclamar, por
que é o nosso dever de brasileiros. Estamos entrando 

com o sacrifício necessário para pagar a dívida exter
na, e um dia, quem sabe, começar a baixar essa dívi
da interna que tanto nos infelicija e que, graças a 
Deus, se construiu para fazer o maravilhoso e bendito 
desenvolvimen!o. Esperamos que aumente, que ga
nhe velocidade e dimensão o maravilhoso desenvolvi
mento do Centro-Sul do Brasil. Meus parabéns a V. 
Ex". 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Obrigado, Sena
dor Geraldo Melo, pelo seu aparte, que enriquece o 
meu discurso. Isso não é de admirar, porque V. Ex" 
traz a sua experiência de Governador e de técnico da
quele que, no seu início, foi um exitoso experimento de 
desenvoMmen!o regional que foi a Sudene, à qual V. 
Ex" prestou a sua valiosa colaboração. Quando V. 
Ex" fala nos nortistas e nordestinos, tão malvistos 
por algumas pessoas do sul, quem sabe se no sub
consciente dessas pessoas, nobre Senador Geraldo 
Melo, não se pudesse dar um jeito nos nordestinos e 
nortistas com a solução final encontrada pelo nacio
nal-socialismo alemão para osjudeus alemães. 

Senador Geraldo Melo, forneço um dado a V. 
Ex", para contestar e fulminar a tão propalada renún
cia fiscal, dá a impressão de que nós não recolhe
mos impostos à União. No entanto, Sr" Presidente, 
apesar de todas as isenções fiscais, o Amazonas ar
recada, recolhe aos cofres da União, sozinho - 20"/o 
da sua população ~ 50%, metade, de toda a receita fe
deral da Amazônia, nobre Senador Francisco Escórcio 
- para ser exalo, 49%. Onde está a renúncia fiscal, no
bre Senador Geraldo Melo? Se o Governo Federal não 
desse isenção nenhuma ao Amazonas e arrecadas
se todos os impostos - 100% -, Senador Geraldo 
Melo, de seu parque industrial, o Amazonas recolhe
ria talvez 1 O%, se muito, hoje da Receita Federal. 

De forma que, com essa infonnação, concluo 
meu discurso, aproveitando para desejar realmente 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo não apenas 
aos Senadores, mas a todos os funcionários do Se
nado que muito nos ajudam em nossas tarefas. 

Muito obrigado, Sr" Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson Péres, 
o Sr.Gilvam Borges, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Sandra Guidi. 

A SRA. PRESIDENTE (Sandra Guidi) - Por 
permuta com o Sen&dor Gilvam Borges, concedo a 
palavra ao Senador Francisco Escórcio, que dispõe 
de 20 minutos. • 

O SR. FRANCISCO ESCORCIO (PFL-MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pro
meto ser breve. 

É com muita honra que relatei o Projeto de Lei 
n2 1 08, que cria as carreiras dos servidores do Po
der Judiciário e fixa os valores de sua remuneração. 
Esta Casa votou. por unanimidade, e5se projeto. Te-
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nho certeza que os meus colegas estavam imbuídos 
de um espfrito de justiça. Justiça essa pela qual, a 
toda hora, me faz levantar essa bandeira a favor dos 
servidores públicos. Hoje, para minha satisfação, vi 
que o Presidente da República está sensível à reMnãl
cação justa dessa classe que está muito sofrida. 

Quero dizer que também fiquei muito feliz por
que sei que, depois que começamos a levantar a 
bandeira a favor do servidor público em geral, e até 
mais precisamente dos servidores do Senado Fede
ral, outros Senadores começaram também a segurar 
a ponta dessa bandeira. Refiro-me ao Vice-Uder do 
Governo, Senador José Roberto Arruda, que n~ma 
festa de confraternização com os funcionários, ifez 
um discurso vibrante e se prontificou, junto com o 1• 
Secretário desta Casa, a rever os salários dos servi-
dores do Senado Federal. I 

Meu coração sorri neste momento, porque até 
então era só de tristeza que vivíamos. Pelo menos já 

. começamos a ter um momento de felicidade, para 
poder dar aos nossos queridos funcionários, colegas 
desta Casa, uma esperança que possa, exatamente, 
trazer uma alegria, principalmente no fim do ano. 

Há pouco peguei o jornal Correio Brazillej~Se 
e via um gesto que é próprio daqueles que estão no 
desespero, que não têm outra maneira a não ser fa
zer uma cena para que possa comover a Nação. Um 
cabo e um soldado; o soldado fantasiado de Papai 
Noel e o cabo, exatamente, seu algoz, puxando uma 
corda na frente do Palácio do Governo Federal. 

Acredito que os funcionários não podem se de
seg>erar. Acreditem que existem pessoas, como eu, 
muitos e muitos colegas, e acredito na grande sensi
bilidade do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que não deixarão que vocês se matem. 

Dizendo isso, quero desejar um Feliz Natal e 
um próspero Ano Novo, referindo-me principalmente a 
essa classe; tenham fé, Deus é bom e vai nos ajudar. 

Muito obrigado! . . 
A SRA. PRESIDENTE (Sandra Guidi) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges, 
por 20 minutos. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que me traz 
hoje à tribuna é o mesmo motivo que trouxe a ela 
tantos outros nobres Srs. Senadores: votos de Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo. . 

No final do ano, sempre se faz necessário. um 
balanço das atividades empreendidas e eu não pode
ria deixar de ocupar a tribuna para falar desses dois 
anos de trabalho, em que esteve à frente desta Ca~ e 
do Congresso Nacional, o Senador José Samey .... 

. Muitas foram as iniciativas e o resultado, .sem 
sombra de dúvida, é fruto do trabalho de equipe, 
desde os simples homens que promovem a limpeza 
até o Presidente José Samey, que deu uma contri-

buição importante e deixa uma marca muito profun
da no Senado Federal. 

S. Ex" trouxe consigo alguns experientes cola
boradores, como Fernando César Mesquita, que im
plementou programas e ações importantes para o 
Parlamento brasileiro, especHicamente para o Sena
do Federal, como a 1V Senado, o Jornal do Senado, 
a Agência do Senado, permitindo que, hoje, o mun
do tenha condições de saber, pela televisão ou pelo 
rádio, o que esta Casa está fazendo. 

Sr" Presidente, foram mais de 1.184 matérias vo
tadas no Senado nesses dois anos. Fato inédito. Fo
ram dois anos de vitórias para o Senado Federal. Ter
minamos esta Sessão Legislativa com um trabalho 
muito bem-feito, um trabalho de equipe. Assim, estefl
do meus cumprimentos a todos os servidores que fa
zem o Senado Federal, jornalistas, taquígrafos e a 
equipe fantástica que presta assessoramento à Mesa. 

Temos orgulho e satisfação de dizer que traba
lhamos muito. Basta se fazer uma pesquisa da histó
ria do Senado para se verificar que nunca se traba
lhou tanto como nesses dois anos, com o equilíbrio 
que o País pode observar na pessoa do Presidente 
José Samey, que implementou as reformas neces
sárias à Casa, com a responsabilidade de manter o 
equilíbrio e a harmonia com o Poder Executivo. 

A estabilidade também fica para a história. A 
paciência, o discernimento, a sabedoria política esti
veram e estão registradas nesta Casa, sob a res
ponsabilidade e a liderança do Presidente José Sar
ney. Não há quem não reconheça o trabalho realiza
do tão arduamente e com tanto equilíbrio. 

É importante ressaltar que o Congresso Nacio
nal deu sustentação, demonstrou paciência, ofere
ceu sua colaboração, apresentou críticas, e princi
palmente equilíbrio, sintetizados na Liderança maior, 
o Senador José Samey. 

Neste momento, quero, também levar a minha 
palavra de agradecimento ao jornalista Fernando 
César Mesquita, a toda sua equipe e colaboradores, 
que viabilizaram projetes de uma importância fantás
tica. No início, recebemos cr~icas, mas depois a so
ciedade realmente entendeu que a missão era a 
transparência do Partamento,. Hoje, o mundo todo 
tem acesso ao que vai acontecer, ao que vai servo
tado, às idéias que são defendidas nesta Casa. 

A Fernando Mesquita, os nossos agradecimen
tos, porque hoje o Senado Federal está mais aberto. O 
Presidente José Samey abriu o Senado para o mundo, 
sem medo de tomar as suas atMdades transparentes. 

O Sr. Francisco Escórcio - Permtte-me V. 
Ex• um aparte, Senador Gilvam Borges? 

O SR. GIL V AM BORGES -Concedo o aparte a 
V. Ex", com muito prazer, Senador Francisco Escórcio. 

O Sr. Francisco Escórcio- Senador Gilvam 
Borges, V. Ex", neste momento, faz justiça a uma 
das maiores figuras do País. Podemos falar a res-
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peito do nosso queriao Presidente José Samey, por
que V. Ex" é do Amapá e eu, do Maranhão. Conheci 
José Samey quando, ainda garoto, ele era um De
putado, homem inteligente, que fez um grande tra
balho no Maranhão. Podemos até dizer que existe 
um Maranhão antes de José Samey e outro depois 
de José Samey. O Maranhão cresceu. José Samey 
apareceu para o Brasil e para o mundo, foi nosso 
Presidente da República e não tinha dúvidas de que, 
à frente desta Casa, ele também iria exercer o seu 
grande papel, de conciliador, homem tranqüilo, ca
paz de fazer essas transformações que a Casa e o 
povo tanto exigiam. Hoje, podemos dizer, com orgu
lho, que podemos ser vistos pelo Brasil. Também 
sentimos o orgulho pela classe de servidores desta 
Casa, de que destaco a pessoa de Fernando César 
Mesquita. Congratulo-me com V. Ex" nessa home
nagem que faz a Fernando César Mesquita, pela 
sua capacidade, pela maneira brilhante de trabalho, 
ao ter colocado o Senado da República aos olhos do 

· povo brasileiro. Nobre amigo, Senador Gilvam Bor
ges, muito obrigado pela oportunidãde deste aparte. 

O SR. GILVAM BORGES- Agradeço ao Se
nador Francisco Escórcio pelo aparte. 

Sr" Presidente, vou enumerar algumas das ino
vações introduzidas pela Mesa ptesidida pelo Sena
dor José Samey, para que fiquem registradas nos 
Anais desta Casa. 

. Foram dois anos de muna iniciativa e de muita 
prosPeridade, apesar da defasagem salarial -questão 
que haveremos de reconquistar, porque é preciso esti
rTllllàr o conjunto de pessoas que fazem o Senado. ,..à 

- Prossigo, Sr. Presidente. f '' 
O Jornal do Senado, que circula diariamente 

contendo notícias a respeito de todas as atividádes 
da Casa. Chega aos GovemadoreS,.às Assembléias 
legislativas e Câmaras MuniciPa-is. Vai também 
para todos os jornais, emissoras de rádio é televi
são, além de entidades de classe e pessoas que o 
solicitam. E é encontrado em todos os vôos que 
saem de Brasília para o resto do País, por cortesia 
da Vasp, Transbrasil, Varig e líder. 

A Agência Senàdo divulgã ó noticiário do Se
nado, em tempo real, para todos os órgãos de divul-
gação do País. · 

Rádio Senado, via satélite, para todo o Brasil, 
transmitindo as sessões do plenáro e das comissões, 
além de programas especiais e regionais, inclusive pela 
Rádio Nacional de Brasma, diariamente, às 7h30min. 

Senado em linha direta. Pelo telefone 0800 
614455, gratuitamente, qualquer cidadão brasileiro 
pode saber o que está acontecendo no Senado em 
todos os horários. São informações em linguagem 
di reta, captadas principalmente por emissoras de rá
dio de todo o Brasil. 

A TV Senado, que transmite as sessões plená
·nas, ao vivo, as reuniões das comissões e todas as ati
vidades do Senado para todo o Brasil, é captada pelas 
operadoras de TV a cabo e pelos satélites da TV Abril 
e Skynet, da Globo. A partir de janeiro, começa a ope
rar um sistema interativo, através do qual, pelo telefo
ne 0800 612211, os seus telespectadores poderão opi
nar e participar das discussões em curso no Senado; 

A FM Senado, que começa a transmitir no final 
de janeiro para a área do Distrito Federal, com al
cance de 300 quilómetros no entorno, além de jogar 
a sua programação para todo o País, via satélite. 

Não poderíamos deixar de ressaltar, também, 
o trabalho levado a efeito pelo Prodasen, que, a 
cada ano, transcende a melhores expectativas e co
loca à disposição de todos nós, Senadores, informa
ções imprescindíveis para os trabalhos legislativos. 

O objetivo de todo este esforço é a transpa
rência das atividades no Senado, a democratização 
da informação, o conhecimento que o cidadão co
mum pode ter do trabalho de seus representantes, 
sem intermediários. 

Resultados: levantamentos realizado pela Se
cretaria de Comunicação Social revelam que no iní
cio da Sessão legislativa, no ano passado, o apro
veitamento dos trabalhos do Senado, nos principais 
jornais do País, em comparação com o Jornal do 
Senado, variava entre 7 e 11 %; hoje, varia entre 40 
e 50% diariamente, sem falar no resto do Brasil. 

Hoje, Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
ninguém pode dizer que o Senado não trabalha, a 
menos que a intenção seja difamar o Congresso. 
Como disse o jornalista Márcio Moreira Alves, com a 
modemi>:ação no setor de comunicação, criada pela 
atual Mesa, só não se informa sobre as atividades 
do Senado quem não quer. 

Hoje, o Senado está aberto ao mundo; hoje, o Se
nado tem as comfiÇiíes e o desprendimento de mostrar 
os valores dos representantes dos Estados do Brasil. 

Sr"-Presidente, esse trabalho foi liderado pelo 
Presidente José Samey, que, nestes dois anos, deu 
a sua contribuição, com a sua inteligência política, a 
sua maturidade, o seu equilíbrio e a sua grande 
compreensão, e com a equipe de comunicação lide
rada por Fernando César Mesquita, Helival Rios, 
Marilena Chiarelli, Rávio Matos, Vinicius Becker, Sil
vio Hauagen, José do Carmo Andrade, Narciso Mori, 
Agnaldo Scardua, entre outros valorosos servidores 
das áreas jornalística e técnica. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permite
me V. Ex" um aparte, Senador Gilvam Borges? 
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O SR. GILVAM BORGES- Ouço o aparte de 
V. Ex", nobre Senador Antonio Gartos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Ex" faz 
um justo elogio a um grande serviço do Senado e à 
atuação do Presidente José Samey nesta Legislatu· 
ra, que se portou como o estadista que· é na Presi· 
ciência do Senado, dando altura ao cargo, projetan· 
do a nossa Instituição e criando esse serviço, que foi 
extremamente importante. Como V. Ex" disse, com 
alta razão, com muita propriedade, hoje, quem qui· 
ser, não precisa vir aqui para tomar conheci'll'!nto 
do trabalho do Senado. Basta acompanhá.foil E 
acompanhando pode fazer justiça ao que aqui se 
realiza em beneffcio do povo brasileiro, inclusive jul· 
gando os seus representantes. V. Ex" faz, com muita 
propriedade, e merece também o nosso elogio, des
ta Casa, um discurso importante neste final de ano. 

O SR. GILVAM BORGES-Agradeço o aparte 
do nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. 

Sr" Presidente, Srs. Senadores, encerro o meu 
pronunciamento agradecendo a todos os servidores 
e a todo o povo brasileiro, e desejando-lhes um Feliz 
Natal e um Próspero Ano-Novo. 

A SRA. PRESIDENTE (Sandra Guidi) - Sena· 
dor Gilvam Borges, obrigada pelos votos de Feliz 
Nata[ e Próspero Ano Novo: 

. Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra. (Pausa.) 

_ ... S. Ex" declina da palavra. 
A SRA. PRESIDENTE (Sàndra Guidi) - Nada 

mais havendo a tratar, declaro encerrados os traba· 
lhos da 3° Sessão Legislativa Extraordinária, da so• 
Legislatura. 

O SR. PRESIDENTE (Sandra Guidi) - Está en· 
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1 Oh40~in.) 

ATA DA 50" SESSÃO DEUBERAnVA ORDINÁRIA, 
REAUZADA EM 25 DE ABRIL DE 1996 

(Publicada no DSF, de 26 de abril de 1996) 1 

RETIFICAÇÃO 

À página n• 7168, 2• coluna, na leitura da emen
da de plenário oferecida ao Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 1 02, de 1992, que amplia, 
para o estrangeiro em situação ilegal no territóriO< na· 
cional, o prazo Para requerer registro provisório. · 

Onde se lê: 
Emenda n• 2.PLEN 

Leia-se: 
Emenda n• 1-PLEN 

Resenha das matérias apreciadas pelo Senado Federal, 
no período de 17 a 20 de dezembro de 1996 

(3a Sessão Legislativa Extraordinária da soa Legislatura) 

(Art. 269, II, do Regimento Interno) 

PROJETOSAPROVADOSEE~SÀSANÇÃO 

De iniciativa do Supremo Tribunal Federal! 
De iniciativa da Câmara dos Deputados .... 1 

Total ······-···············-·--·--···-··· .. ········ 2 

Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1996 (n• 1.487/96, na Casa de ori
gem), gue dispõe sobre prorrogação de prazo para renovação de Certificado de 
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Entidades de Fins Filantrópicos e de recadastramento junto ao Conselho Nacio
nal de Assistência Social - CNAS e anulação de atas emanados do Instituto Naci
onal do Seguro Social - INSS contra instituições que gozavam de isenção da 
contribuição sacia~ pela não-apresentação do pedido de renovação do certifica
do em tempo hábil. 

Sessão: 19.12.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 108, de 1996 (n" 1.059/95, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que cria as carreiras dos servi
dores do Poder Judiciário, fixa os valores de sua remuneração e dá outras pro
vidências. 

Sessão: 19.12.96 

PROJETOS APROV 1-..DO§ E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa do Senado Federal .............. 14 
Total ...... -········--·········--······················ 14 

Projeto de Resolução n• 127, de 1996, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jundiaí (SP) a conceder garantia para que o Departamento de Águas e 
Esgotos - DAE, possa contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica 

---.-:::- Federal, no âmbito do programa PRÓ-SANEAMENTO, no valor de sete milhões, 
seiscentos e cinqüenta e quatro mil, setenta e um reais e treze centavos, destina
da à conclusão da segunda fase da barragem do Rio Jundiaí-Mirim. 

Sessão: 19.12.96 

Projeto de Resolução n• 128, de 1996, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campinas-SP a contratar operação de crédito externo jum, - ao Banco In
teramericano de Desenvolvimento - BID, no valor de dezenove milhões e oitocen
tos mil dólares norte-americanos, equivalentes a vinte milhões, vinte e um mil, 
setecentos e sessenta reais, cotado em 31 de julho de 1996, cujos recursos serão 
destinados ao Programa de Combate às Enchentes-do Município de Campinas
PROCEN. 

Sessão: 19.12.96 

Projeto de Resolução n• 129, de 1996, que autoriza o Estado do Espírito 
Santo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo -
LFTES, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, 
vencível no JD semestre de 1997. 

Sessão: 19.12.96 

379 
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Projeto de Resolução n• 130, de 1996, que autoriza o Estado de Goiás a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás - LFTGO, cujos recur
sos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no r se
mestre 1997. 

Sessão: 19.12.96 

Projeto de Resolução n• 131, de 1996, que autoriza o Estado do Rio de 
Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LFTRJ, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, 
vencível no r semestre de 1997. 

Sessão: 19.12.96 

Projete de RE§<rb,;çS;c, ~m• ].3Z, !l!t! ·:li9S'i(J·,,que autoriza o Governo do Estado 
do Maranhão a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessãç: 19.12.96 

Projeto de Reso!tr~o iill0 133, de 1996, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 19.12.96 

Projeto de Resolução n• 134, de 1996, que autoriza o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito sob o amparo do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Esta
dos. 

Sessão: 19.12.96 

Projeto de Resolução n• 135, de 1996, que autoriza o Governo do Estado 
do Pará a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 19.12.96 

Projeto de Resolução n• 136, de 1996, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 19.12.96 

Projeto de Resolução n• 137, de 1996, que autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 19.12.96 
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Projeto de Resolução n° 138, de 1996, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito sob o amparo do Progra
ma de Apoio à Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 19.12.96 

Projeto de Resolução n° 139, de 1996, que autoriza o Governo do Estado 
de Sergipe a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa. de Apoie 
à Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 19.12.96 

Projeto de Resolução no 140, de 1996, que autoriza o Governo de São 
Paulo a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 19.12.96 

MENSAGEM RELATIVA A E§CQJI.,JlliA.Il!E AU1'0l!Ç}DhDE 
. . 

De iniciativa do Presidente da RepúbÍiCa ~. 1 
Total ....... ·--···~~----- , __ 1 

Mensagem no 267, de 1996 (n° 1.286/96, na origem), atravéS da qual o 
Senhor Presidente da República submete à aprovação do Senado a indicação do 
nome do Ahnirante-de-Esquadra Domingos Alfredo Silva para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga reservada a Oficial-General da 
Marinha, da ativa e do posto mais elevado da carreira, e decorrente da aposenta
doria compulsória do Ministro Luiz Leal Ferreira. 

Sessão: 19.12.96 

SESSÕES PLENÁRiAS REAliZADAS 
(17 a 20 de dezembro de 1996) 

Sessões Não Deliberativas ......................................... 3 

Sessões Deliberativas .............................. ~ ................ 9 
- Extraordinárias ................................... 9 

To.tal ............................................................... 12 
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SUMÁRIO DAS J.lrfATÉRiAS APRECIADAS PELO §JB:NAOO FF...DERAL 
(3a Sessão Legislativa Extraordinária da 50" Legislatura) . ·. · 

(17 a 20 de dezembro de 1996) 

Matérias aprovadas: 

Projetos aprovados e enviados à sanção ..•..........•..••••....•.............•..•••..•.•.•........• ~ •••.••. ~ .•. : •••• 2 

Projetos aprovados e enviados à promulgação .............•••••...•..••.•.•...•••••••••••••....•.•.••••••••.. l4 
• . Operações de crédito .......••••.••.........•....••.•........•••••.•.......••.•••••.......••.•.•••••• 14 

Mensagem relativa a escolha de autoridade ....... :·························································:~ •.• 1 

Total de matérias aprovadas--·······-----------------17 

-

. _,.,. 
Dezembro 

D=mbro 

Dezomm-o 

Deurnbro 

Dezembro 

D=mbro 

Dezembro 

CONGRESSO NACIONAL- 1996 
RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

(AUTOCONVOCAÇÃO- PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO) 

I MP l saaçlo. .. - ·Total: 01 I , PLNs à sançlo_ .. -Total:l2 

MENSAGEM TIPO EN" EMENTA s o OBS. 

673196-CN MPn° 1.528 Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 18.12.96ês Aprovado o PLV n• j 
(n" 1.17S/96, Publ. no D.O. do ITR, sobre o pagamento da divida representada por Títulos da 11 horas 7/96. 
na origem) 20.11.96 DJvida Agrária, e dá outras providencias. 

Àsanç!o. i 
527/96-CN PL no lSJ96.CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 18.12.96 às. Aprovado o Substitutivo. 
(n" 963/96, Leitura: 15.10.96 UniAo, em favor do Ministério da Justiça. cr6dito espccialllté o 17h45min Àsonçlo. 
na origem) limite de RS 9.572.310,00, panos íms que especifica. 

529/96-CN PL n"' 27196-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento FISCill da 18.12.96às Aprovado. A sançlo. 
(n•96S/96, Leitura: 15.10.96 Unillo, c:m favor do Ministério da Educaçlo e do Desporto, 17h4:5min 
na origem) crédito especial até o limite de RS 21.000,00, para os fins que 

especifica. 

532196-CN PL n• 28.196-CN Abre ao Orçamento de: Investimento, cm favor da Caixa 18.12.96ãs' Aprovado. A sançlo. 
(n•973/96, Leitura: 1:5.10.96 Econ&nica Federal. crédito suplementar até o limite de RS 17b4Smin 
na origem) I .016.000,00, para os rms que especifica. ·-

543/96-CN PL n• 30J96..CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 18.12.96 às AprovadO. A sançlo. 
(n°986/96, Leitura: 23.10.96 Uni!o, em favor do .Ministério da Educaçlo e do Desporto, J7b45min 
na origem) crédito suplementar no valor de: RS 1.600.574,00, para os Íms 

que: especifica. 

551/96-CN PL n• 31J96..CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 18.12.,96 às Aprovado. A sanç!o. 
(n• 1.003/96, Lc:itwa: 23.10.96 Seguridade: Social da Uni!o, em favor do Ministério da 17b45min 
na origem) Cultura. crédito suplementar no valor de: R$ 418.323,00, para . ' . ' 

os íms que: especifica. 

580/9&-CN PL n• 35196-CN Abre ao Orçamento de lnvcstimc:nto, em favor da Braspctro 18.12.96 às· Aprovado. A ..,,... 
(n° 1.040196, Leitura:.l0.ll.96 Oil Scrvices Company • BRASOIL, crédito especial no valor 17b45min 
na origem) de RS 330.084.2:59,00, para 6s rUlS que espcçifica. 
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Dezembro 583196-CN Pi.n•38J96..cN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao oiçamcnto' Fiscal da 18.12.96ãs Aprovado. A sançlo. 
(n'" 1.067/96, Leitum: 1~.11.96 . ~- tl'n!IIO, cm làvor do Supremo ·Tnl:!unal.Ftdend. -à'tditb 17b4SmiD 
na origem) suplemenW' no valor de RS 2.400.000,00, para os fins que 

t1 cspcçifica. 

Dezembro .5~~~·· PL.n° 41196-CN Autoriza o Poder Executivo a'abrir'IOS O:ç'çamentos Fiscal c eh\ IS.I2.%àso Aprovado o Substitutivo. 
(n° 1.070/96, Leitura: i•.ü.96' . SeSuridacie .Sôêiai Cu; _unilo, etD rávór de diversos órgAos do' '17h4Smin 'ÀsançiO. 
na origem) ', , -

.. 
Poder Judiciário, cridito·suplemcntar no valor global de. RS· ' .. 

· zs:321.~1,oó, 'par& ~s-rm$ que CsPecifica. " · 

Dezembro 588196-CN PLn°43J96.CN Autori.za o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 18.12.96ils Aprovado o Substitutivo. 
(n° 1.072196, Leitws: 1".11.96 Uni!o, em favor do Ministério da Justiça. cttdito cspec:ial até o 17h4Smin ÀsançiO. 
na origem} lim.i!e de RS 56.497 .418.00, para os fms que especifica. 

Dezembro 589/96-CN PL 0° 44196<N: Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 18.12.96ãs Aprovado. A sançiO. 
(n° 1.073/96, Leitura! 1".11.96 Unilo, em favor do Ministmo do Exército, crédito l7h4Smin •. 
na origem) suplemeotar no valor de R$ 33.170.201,00, para os fins que 

especifica. 
.. . .. 

Dezembro 590196-CN PL n" 4SJ96..CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 18.12.96 às Aprovado 'l Substitutivo. 
(n" 1.074/96, Leitwa: r~.u.96 Unilo, cm favor do Ministério do Meio Ambiente, dos 17h4Smin Àsançlo. 
na origem) Recursos Hidricos e da AmazOnia Legal, atdito suplementar 

no~~ R$32.721.621,00, para os fins que especifica. . 

Dezembro 591196-CN PL n" 46196-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 18.12.96ãs Aprovado o Substitutivo. 
(n" 1.075/96, Leitura: 18.11,96 Unilp, . ein ,fav~r do Ministério do Meio Ambiente. ,dos 17h4Smin ÁsançiO. 
na origem) Recursos Hídricos e da AmazOnia Legal. cridito suplementar 

no valor de RS 1.821.275,00, para os fiJIS que especifica. .. 

Dezembro 592196-CN PL n" 47196-CN Autoriu o Poder Executivo a abrir ao Orç:amentos Fiscal e da 18.1296às Aprovado. A sanç!o. 
(n" 1.076/96, Leitura: 18.11.96 Seguridade Social da Unilo, em favor do Ministério dos 17h4Smin 
na origem) T""'J>Jltes, crédito suplementar no valor do R$ 

182.286.342.,00, para os fms que especifica. 
-

Dezembro 591196-CN PL n" 52196-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 18.12.96 .. Aprovado o Substitutivo. 

·----· (n" 1.081/96, Leitura: 1".11.96 Seguridade Social da Unilo, em favor do Minist6rio da Saúde, 17h4Smin ÀsançiO. ,.-ta 
--- na origem) crédito suplementar no valor de RS 10.867.587 ,00, para os fins t ',\ 

que especifica. 

Dezembro 603/96-CN PL n" 58196-CN AutoriZa o Poder EXecutivo a abrir ao Orçamento da 18.12.96ils Aprovado o Substitutivo. 
'(n" 1.087196, Leitura: 1".11.96 Seguridade Social da Uniao, cm favor do Ministmo da Saúde, 17h4Smin ÀsançiO. 

na origem) crédito especial ate o limite de RS 1.306.2S2.00, para os fms 
que especifica. 

Dezembro 615196-CN PL n" 70196-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir AO Orçamento Fiscal da 18.12.96às Aprovado. A sançlo. 
(n• 1.099/96, Leitura: 1•.11.96 Uniao, cm favor do Ministerlo da· Agricul- do 17h4Smin 
na origem) Abastecimento e da Refonna Agrária. crédito especial até o 

limite de RS 2.177 .578,00, para os fms que especifica. 

Dcwnbro 61819~ PL n" 73196-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 18.12.96 às Aprovado. A sançlo. 
(n• 1.102/96, Leitura: 1°.11.96 Uni!o, em favor do Ministério da Ci!ncia e Tecnologia e do 17h45min 
na origem) Ministério dos Transportes, crédito especial até_o limite de R$ 

1.705.832,00, para os fms que espeeifica. 

Dezembro 622196-CN PLn"77f96.CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da J8.I2.96às Aprovado. A sanç<o, 
(n" 1.106196, Leitura:: 1°.11.96 Uni!o, em favor do Ministério do Planejfllllento e Orçamento, 17h45min 
na origem) crédito suplementar no valor de RS 452.311.328,00 e a-édito 

especiaJ até o limite de RS 390.000.000,00, para os fms que 
especifica, 

Dezembro 627/96-CN PL n" 82196-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da 18.12.96ils Aprovado o Substitutivo. 
(n"l.lll/96, Leitura: 1°.11.96 Seguridade Social da Unillo, em favor do Ministério ela 17h4Smin ÀsançiO. 
na origem) Fazenda, do Ministério da Indústria, do Comercio e do . Turismo e de Trnns.ferêccias a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, crédito suplementar no valor global de RS 
110.820.935,00, para reforço de dotaçôes consignadas nos 
vigentes orçamentos. 
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Dezembro 

DCUiitbro 

628196-CN 
(n"'l.112196, 
na origem) 

629196-CN 
(n" 1.113/96, 
na origem) 

633196--CN 
(n° 1.117196, 
na origem) 
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PL n° 831%-CN Autoriza o PO<Ler Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 18.12.96 às Aprovado. A sonç!o. 
Leifun: 1°.11.96 Unill:o, em favor do Ministério do Plancjamento c Orçamento c 17h45min ' do MinistUio da Indústria, do Comércio e do Turismo, erédito ' 

especial até o limite de RS 4.900.695,00. para os fins que 
especifica. , · ' 

I 
PL D0 84J96..CN Autorim o Poder Excc:utivo a abrir aos Oryameotos F'ISC81 c da 18.12.96 b Aprovado. A saoçl!o. 
Leitura: 1°,) 1.96 Seguridade Social da Uni!o, em favor do Ministério da 17h45min 

EàucaçAo e do Desporto, crtdito suelemcnt;ar no valor de RS 
26. 786.898,00, para os fins que especifica. 

.. 
PL é 88J96.cN Autoriza o Pod" ExecutiVO_ a abrlr 8o OrçamentO da 18.12.96 às Aproyadç •. A ,..ç.o. 
Leitura:: 1°,11.96 Seguridade Social da Unilo, em favor do Ministério do 17h45min 

Trabalho, crtdito suplementar no valor de RS 13.000.000,00, 
' para os fms que especiflca. 

RESENHA DAS MA TÉR!AS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 
PEIÚODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

!lfiP. aprovada e encaminhada à sançlo .............................. ---------······· 01 
PLNs • aprovados e encaminhados à sançlo ......•.•.•.......•• RR··---··---···--· -- 22- -
Totaldematértasaprtei:l~.. 23 

CORRESPONDÊNCIA§ EXPEDIDAS PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

DO CONIGIU!:SSONACION1U. 

~~~En~~~ proposiçiw que como 
na qual solicita a "instituição de Comissão Parlamentar ~ 
de Inquérito destinada a investigar denúncias de corruf,Ção 
passiva no âmbito da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização feitas pelo Ministro do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal ao 
Exm• Sr. Presidente da República". 

Art 2°. O Senado Federal poderá, ainda, participar de outias feiras 
do livro, que não tenham constado do cronograma encaminhado pela Câmara 
Brasileira do Livro, mediante proposta da Comissão Especial designada pela 
Portaria no 39, de 1996, e autorização· específica do Primeiro-Secretário. 

Art. 3°. Fica autorizada a partt;:,rciQ do Senado Federal na V 
Feira de Livros Brasileiros em Lisboa, a ser r no período de 05 a 15 de 
novembro de 1997, em Lisboa, Portugal. 
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Art. 4°. Fica autorizada a visita de até dois membros da ComisSão 
designada pela Portaria n° 39, de 1996, às seguintes feiras do livro internacionais, 
a serem realizadas no ano de 1997: 

• Salão do Livro de Paris (março) 
• Feira Internacional do Livro de Madrid - Liber'97 

(outubro) 

Art. 5°. Este Ato entra em vigor na data de sna publicação. 

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 19 de dezembro. de 1996 
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