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DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I
QUAATA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 1994

ANO XLIX - N° 111

BRASÍLIA - DF

CÂMARA DOS DEPUtADOS
sUMÁRIo
1 - ATA DA se SESSÃO DA 48 SESSÃO LEGISLA·
TIVA DA 49" LEGISLATURA EM 16 DE AGOSTO DE
1994.
I - Abertura da Sessão
fi - Leitura e Assinatura da ata da sessão anterior

m - Leitura do Expediente
MENSAGENS
Mensagem n° 443,. de 1994 (Do Poder Executivo) - Conmnica o Excelentíssimo Presidente da Repíblica que devem se ausentar do Pais nos próximos dias 13 a 19 de junho de 1994, em
viagem à Colômbia e ao Equador e solicita infonnação do Presidente da Câmara dos Deputados quanto ao exercício da Presidência da Repl1blica naquele peúado.
Mensagem n° 466, de 1994 (Do Poder Executivo) Submete à apreciação do Congresso Nacional texto do Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Tcheca, em BrasHia, em 25 de abril de
1994.
Mensagem nO 467, de 1994 (Do Poder Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional texto do Protocolo celebrado entre o Governo da Repíblica Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 21 de março de
1994, para emenda e Prorrogação do Acordo de Cooperação em

Ciência e Tecnologia, entre os dois países, de 6 de fevere4u de
1984.
Mensagem n° 473, de 1994 (Do Poder Executivo) Submete à apreciação do Congresso Nacional texto do Acordo sobre a Construção e Utilização de um Prédio para a Ampliação das Instalações da Embaixada do Brasil em Luanda e
para Habilitação dos Funcionários Diplomáticos, Técnicos e
Administrativos, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de
Angola, em 28 de janeiro de 1989.
PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei n° 4.617, de 1994 (Do Sr. Francisco Rodrigues) - Dispõe sobre a capacitação e competitividade da indústria
aeronáutica e dá outras providências.
Projeto de Lei nO 4.628, de 1994 (Do Sr. Paulo Paim) - M0difica a Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, facultando ao empregado com mais de um ano de trabalho numa mesma empresa movimentar livremente sua conta vinculada.
Projeto de Lei nO 4.634, de 1994 (Do Sr. Euler Ribeiro) - Regulamenta a contribuição e doação a pessoas físicas
para fins de tratamento médico-hospitalar e dá outras providências.
Projeto de Lei nO 4.635, de 1994 (Da. SI' Wanda Reis) - Dispõe sobre as despesas de sep1ltamento dos doodores de órgãos.
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Projeto de Lei nO 4.636, de 1994 (Da S~ Wanda Reis) Dispõe sobre a necessidade da realização de exame de sanidade
mental a todos os candidatos a cargos no Executivo e Legislativo,

Agosto de 1994

Projeto de Lei nO 4.655, de 1994 (Do Sr. Paulo Paim)-

Dispõe sobre os débitos decorrentes de contratos de fmauciamento de
moradia própria, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.

Projeto de Lei nO 4.638, aê19941(bo Sr. Merval Punenta) Dá nova redação ao artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Projeto de Lei nO 4.656, de 1994 (Da Sr a Sandra Cavalcanti) - Aplica, às mensalidades escolares, as regras fixadas na conversão dos salários; corrige abusos praticados em desobediência à Lei nO 8.170, de 17 janeiro de
1991; impede prejuízos escolares para as inadimplências e
impõe imediata oferta de um sistema de bolsas de estudo
para 1° e 2° graus, nos termos do art. 213, da Constituição
Federal.

Projeto de Lei nO 4.640, de 1994 (Do Sr. Messias Soares) Dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Auxílio Funeral e dá

Projeto de Lei n° 4.657, de 1994 (Do Sr. João Teixeira) Cria o ensino domiciliar de 1° grau.

federal, estadual e municipal.
Projeto de Lei n° 4.637, de 1994 (Da S~ Wanda Reis) Dispõe sobre a responsabilidade criminal pela guarda de alimentos
estocados nos órgãos governamentais.

outras providências.
Projeto de Lei n° 4.658, de 1994 (Do Sr. Nilson Gibson) Dispõe sobre a vinculação dos servidores inativos do extinto InstiProjeto de Lei nO 4.641, de 1994 (Do Sr. Messias Soares) Veda aos estabelecimentos de ensino de todos os graus a cobrança . tuto Nacional de Assistência Médica da Previdência Socialde multas pelo atraso no pagamento das mensalidades e dá outras· JNAMPS.
provW~ci~.
.
Projeto de Lei n° 4.659, de 1994 (Do Sr. Luiz SaloProjeto de Lei n° 4.642, de 1994 (Do Sr. Messias Soares) mão) - Altera dispositivo da Lei nO 8.036, de 11 de maio de
Determina que ~ emissor~ de televisão e as sa1~ de exibição ci- 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
nematügiáfica exibam produções nacionais, na proporcionalidade Serviço.
quy çstabelece.
Projeto de Lei n° 4.660, de 1994 (Do Sr. Luiz Salomão)
Projeto de Lei nO 4.643, de 1994 (Do Sr. Messi~ Soares} _ - Altera dispositivo da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
Determina que ~ empres~ que vendam produtos ou prestem ser- que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Soviços ao Poder Público contratem trabalhadores menores, na forma cial.
que especifica.
PRESIDENTE (Expedito Rafael) - Inexistência de quomm
para abertura da sessão.
Projeto de Lei nO 4.644, de 1994 (Do Sr. Messias Soares)PRESIDENTE (Expedito Rafael) - Abertura da sesDispõe sobre a concessão de incentivo fIscal às entidades editoriais que publicarem obr~ de autores brasileiros, na fonna que es- são.
pecifica.
IV - Pequeno Expediente
Projeto de Lei n° 4.645, de 1994 (Do Sr. Pinheiro Landim)
- Altera dispositivo da Lei nO 8.436, de 25 de junho de 1992, que
JOÃO FAUSTJNO - Reafrrmação dos monop6lios estatais
"institucionaliza o programa de Crédito Educativo para Estudantes do petróleo e das telecomunicações como indispensáveis à econoCarentes".
mia e à soberania nacionais.
Projeto de Lei nO 4.647, de 1994 (Do Sr. Ivo Mainardi)Altera a redação dos art. 178.e 185 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de,1973 -,. Código de Processo .Civil.

.
EXPEDITO RAFAEL - Criação de delegacia do Ministério
da Agricultura no Município de Ouro Preto do Oeste, Estado de
.
Rondônia.

ProjetO de Lei nO 4.648, de 1994 (Do Sr. Nicias Ribeiro)Dispõe sobre a eleição para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
dos municípios novos, criados até 31 de agosto de 1994 e determina outr~ providências.

MARIA LAURA - Retomo ao Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde de servidores demitidos no Governo Fernando Collor.

Projeto de Lei -nO 4.649, de 1994 (Do Sr. Walter Nory) Defme como conduta prevista no art. 146 do Decreto-Lei nO 2.848,
de 7 dezembro de 1940, o trote estudantil.
Projeto de Lei n° 4.651, de 1994 (Do Sr. Pedro Pavão) - Altera dispositivos da Lei n° 8.870, de 15 de abril de 1994, e dá outr~ providências.

EDISON ANDRINO - Campanha da Igreja e da OAB pela
conscientização do voto.
AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) - Apoio do Partido Popular Socialista à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à
Presidência da República. Inconformismo com a paralisação das
escol~ particulares de Brasilia, Distrito Federal, em protesto contra a medida provis6ria sobre a conversão das mensalidades escolares em reais.

Projeto de Lei n° 4.652, de 1994 (Do Sr. José Fortunati) Dispõe sobre a criação da Loteria de Números Diária (LND) Zooteca.
Projeto de Lei n° 4.653, de 1994 (Do Sr. Paulo Paim) - Dispõe sobre a jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Projeto de Lei nO 4.654, de 1994 (Do Sr. Paulo Paim)
- Dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial aos
empregados em serviços de limpeza, asseio, conservação e
coleta de lixo.

v - Ordem do Dia
Apresentou proposição o Sr. Deputado CHICO VIGlLAN-

TE.
VI - Grande Expediente
EXPEDITO RAFAEL - Retrospectiva da administração do
orador à frente da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste,
Estado de Rondônia.
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VII - Comunicações Parlamentares

cmco VJGlLANTE - Excesso de gastos na campanha
eleitoral em Brasília, Distrito Federal. Criação de selViço de proteção aos eleitores.
EDI SILIPRANDI - Realização de Revisão Constitucional
exclusiva.
JOSÉ ABRÃO - Excesso de gastos na campanha: eleitoral. Esclarecimento aos eleitores, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, sobre o preenchimento da cédula eleitoral.
União das forças políticas nacionais para resgate da dignidade na atuação pública no futuro Governo. Evasão de recursos no Ministério da Saúde.

vm - Encerramento
2 - ATO DO PRESIDENTE
O presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, considerando a excepcionalidade do presente
período que antecede eleições gerais e tendo em vista a necessidade de viabilizar, em sua normalidade, a apreciação de importantes
matérias em tramitação na Câmara dos Deputados, resolve determinar a suspensão dos prazos recursais previstos nos arts. 58, § 1°,
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e 132, § 2°, do Regimento Interno a partir de 1° de agosto do corrente.

3 - DESPACHO DA PRESID:ftNCIA - Referente ao Requerimento de designação de membros da CPI - Celtins, de 1-694.
4-ERRATA
a) Departamento de TaquigrafIa, Revisão e Redação.
COMISSÕES

5 -ATAS DAS COMISSÕES
a)i Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a investigar 'atos deconentes da execução do Programa Nacional de
desestatiZação, Relatório Final.

6 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Relações Exteriores, n° 09/94, em 15-8-94.

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LÍDERES
9 - COMISSÕES

Ata da 86a Sessão, em 16 de agosto de 1994
Presidência dos Srs.: Expedito Rafael; João Faustino; Augusto Carvalho
Edi Siliprandi; § 2° do artigo 18 do regimento Interno

O SR. PRESIDENTE (Expedito Rafael) - Não havendo
quorum regimental para a abertura da sessão, nos termos do § 3°
do art. 79 do Regimento Interno, aguardaremos até meia hora para
que ele se complete.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterioc

ll-LEITURADAATA

I - ABERTURA DA SESSÃO
(14 horas e 30 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Expedito Rafael) - Há número regimental.

O SR. JOÃO FAUSTINO, servindo como 2° Secretário
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Espedito Rafael) - Passa-se à leitura do expediente.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro, iniciamos nossos trabalhos.

É lido o seguinte
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m - EXPEDIENTE
lvffiNSAGEM NO 443, DE 1994

capItUlO I

DO PODER LEGISLATIVO

............................................................ , .....

(Do Poder Executivo)

SeçioD
Dali AtIIbuIç6eII do CDngreuo 1'IlIdonaJ

COmunica o Éxcelent1ssimo Presidente da República
que deverá se ausentar do

Par.

nos próximos dias

13 a 19 de junho de 1994, 811 viagell li Colôlllbia e

Art. 49. É da competência exclusiva cio Congresso l'iacIonaI:
I - resolver definitivamente sobre ~ acordos ou

ao Equador e solicita informação do Presidente
da Câmara dos Deputados quanto ao exercício da

atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional;

Presidencia da República naquele período.
(PUBLIQUE-SE)

...................................... .......................

Exa:lenlWlmo SenIIor Presidente di CImars doi Deputadol,
Comunk:o s Voaa Exc:eJeacla, psra OI fins do lJ1. 80 di COllJIilUiçlo
...me do Pata IlOl pnlllÍlllOl diu 13 • 19 de junho de 1994, em

FedcrsI. quo de\'el'Cl _

'iIFm 1 CoICmbl. e 10 Equadol'.
Assim. lOIicito • iIlfonnaçlo de Voaa Exl:eIencia quanto 10 exercfcio di
Presid!ncla di RepIlblica. naquele período.
BrulIia,

Cf

de junho de

91JJ.{-

Subme1:o à conslderação de Vossa Exceléncia o anexo
texto do Acordo sobre C"omercio e Cooperaçào cQlebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
R.pUblica Tcheca, em Brasilia, em 25 de abril de 1994, por
ocasião da visita ao Brasil do Primeiro-Ministro daquele pais,

MENSAGEM N° 466. DE 1994
(Do Poder Executivo)

Senhor Vaclav Klaus.

Slwmete ã apreciação do Congresso Nacional texto do
Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica, cel~
brado entre o Governo da República Federativa
do
Brasil e o Governo da República Tcheca, em
Bras!
Ua, em 25 de abril de 1994.

Governos de

desenvolver

a

cooperação

econômica

da 19M.

9id.r

Respeitosamente,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
'

__ ••"'_
•• ••_••__•_ _••__•_ _•
~

~

t?!:/f:::--

Ministro de Estado das Relações Exteriores

RBPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
._'M"~"

- . -••_._ _

• CóPl\
~,

TftuIoIV
J:.\

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

e

o

.;..
Além
Jisso,
cõnsc~os
de
que
3.
ret:omada
do
desenvolviI:1ento econõmJ.co deriva necessariamente da lnserção de
ambos os paises na dinâmica do comercio internacional, o Governo
do Brasil e o Governo :ia Republica Tcheca dispuseram que os
paqamentos dos contratos concluldos ao amparo do instrumento em
foco sejam efetuados em moeda livremen1:e conversivel, com basQ
nos preços mundiais.
5.
Em vista do exposto, submeto a Vossa Excelência o
anexo projeto de Hensagem para que, se assim houver por bem, o
encaminhe ao Poder Legíslatlvo, para exame e eventual aprovação.

c:-...1'adaIII,

juaho

A assinatura desse instrumento atende à disposição de

3.
Reconhecendo que o intercâmbio comercial .entra o
Brasil
e
a
Rapublica
Tcheca
situa-se
aquêm
d.
sua.
possibilidades, os dois Governos convieram, no documeneo acima
mencionado, em fomentar a cooperação entre pessoas fisicas e
juridicas de ambos os paises, inclusive, em atividades conjuntas
em terceiros mercados, bem como em constituir comissào mista
que, reunindo-se periodicamente, assegure a implementação do
Acordo •

De '"' ........ _ o eM.- 10 . . . . 10cIID .. da
- - l....
daV_~1C r . , da ........... wcdo s.ar NIIIoInt da B-.to daa lIIo;lIeI s---. o _
do AalIdo lOIn Ca*l:Io a
CoopaçIo l!clIIeaIIcs. c:IIIlndo_ o<Jo.oodl ...... l'aIInlIftdo llIIII1ao<Jo.oo
da JteplIlIIca TdIacs, _1nIGIa, _ 2S da aIIrII da 19M.

da

2.

aJlbos os

intarc!mbio comercial bilateral, por meio da concessão reciproca
do tratamento de naçào mais favorecida, sequndo as regras do
GATT.

(As COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES; DE ECONOMIA,
INDOSTRIA E COM~RCIO; E DE CONSTITUIçKO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO (ART. 54)

llrIII1II, 21

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica,

1994.

~".,'
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1\COROQ SODR~ C:mSRCIO E coorER1\cllo ECONOMIC1\
REPQOLICl\ fEDE'I\l\TIVft. DO DRASIL E

o

EN'rRE o COVERNO 01\

GOVeRNO Oh REl'OOLIC1\ 'rCIIECl\

o. paqaMnto..

r.",ultante" do!'J contrato. concluIdo!'! ao antparo

do presente ,,"corda ••rio efetuado.. erw divi.a" livreMente conversIvei1 •
Q

Governo rJa República Federativa do

nra~il

em conforMidade
paI..e ••

COll OIJ

Iequlamento.. calfthiai.

o Governo da. República 'I'checr'l

viqent."

eM

ambo!!

o.

ARTIGO VII

(dotavante denominado .. "f1arteq C:ontlnl:ant:e,,"J,
Otllejando expandir e fortalecer 0"1 ví.nculofJ comer:ciai'l e li
cooperação econômica entre 0"1 doi'! palqe1, com ba'5e n01l principio., da
igualdade ~oberana do" F:1tatlo", e ela raC':'Lprocidade,
COM O objetivo mlll" "mplo ele
bilateraill ell b.",• ., nlutuamente vantajo"'C'I"J,

intenÍJificar

a"

Coai o propó~ito d. expandir a!ll relaçães cOMrciais entre o!'!
doi" paIs•• , •• Part.. Contratante. incentivarão a participac:io de
empresa!'!.rI feira. e expo.içõe., cotlM!trciai!'!, organizadas no território
de ambos O!'l pal~e5.
1\1l'rlGO V UI

relaçõe"J

1.
1\1 Parte1 Contratante", em conformidade COM "ua,: lei"J e
regulament.o1 interno1, i'!entar.·ão rll! dlt'eito"J adt.:.]neiro~ O"J 'Sequintes

Acordam o 'Seguinte:

ben'3t

1\.,
P.t't.~
Contratante"
fOMentarão
e
facilitarão
o
de"Jenvolviment:o do intercãmbio' colftercial e da cooperação €!conôt'lica
bilateral em conformidade com 9ua'J rc"p@cl:iva.. di"po"it;óe., leqc'ti,1IIJ
int.rnas.

feuamenta.,
e produto'l5 indilllpenlf~vei'3
organização de feira" e expoCJiçõe1 comerciai,,:

ai mercadoria"S,

b)

material para

t~"Jteq

ou PC"'lqut"a"J:

MUCO II

cl amo"tra"l 'u!m valoI' come[cial e material publicitário:

1\s Part:.5
Con~ratante" concedctr-".....ão
reciprocllmente
tr.tanento de n.çio m.l,. favorecida, :'reqtl'ndo a. reqra. do GATT,
todos 05 a'.,untos concernent•• ao int..rcirlblo comeraial.

o
d) donativo., de
e'3portivo.

caráter hunulnitário,

educativo, cultulal

e

2.
O", ben"J
e 0'1 p[oduto"J acima nl..!ncionado" não pot1cdio "ler
comercializado", nem aploveitado., por ter.ceiro"J, para fin., lucrativo'!.

ARTIGO III

o disposto no artigo 11 não seri aplicado i5 vantagen",
racilidade5, privil'qios e frantJuiall que UIM ela!l ['arte. Contratante"
concede ou venha a conceder:
a) ao.• pa!s.~ l!.!troftt,., cm.
na. fronteira!!
e/ou
li
fronteiriça",

v!,.tall li facilitar o tránsito
cooper.cio
COfll
11.,
zona.

b) a terceiro" paI".", e!ft rBaio <'Ie sua partlelp"cão erR acordo

de lnt.graqio econ&ftic. do qual s.ja JlM!tmbro, tail'l
zona d. livre comércio ou unilo .aduaneira,
c)

Cada Parte Contratante conceurrã, t"m conformidade com 1ua1
lei .. e requlament:o., facilidade. ele tz:arl'tito em "eu tet"d.tór~o li.,
mercadorias oriqinária. do ~~rr;itólio rIo out-to paI .. e de.,tinadl."!I a
telceiro. paí"JeICJ, a"J!'5im como $,"1 mercadoria. originárill1 de terceiro..
pai1e" com de"tino ã outra Parte COntratante.

COMO

a terceiro!! paI..e .. , com ba.,. eM acordo. multilaterai, de
que a outra Part:.ft Contratante nio participe, como o.
fitmado", lIO i1mparo rl0 ilttLgo xx cio 01\'1"1' e o~ elf'cottcntp."
dI! "waivel."" do (';}\,J"J' como st.,tema Gloho"l de Prefl?rencia:'r
Comerciai"l entre pill"1C"I em dC'lcnvolvimcnto (SOpe).

1.
Com o propó"lto de a111!!qurar a implenMtntacáo do pre1ente
Acordo, a'S Parte!! Contratante, concorda_ e", e~tllbelecer COft'Iil'l"lio Hi!9ta
bilateral,. para fOllM!ntar a cooperaçio comercial e econônt!cn do. doi .•
paí.!'!e!!.
2.
O!l repre'!entante!'!
do .. Mlni"térlo!l que .e ocupa", d3!1 relações
econômicas .xte~na,s "erio re"lpon"Jàvei"l pela chefia da. deleqaçõe1S para
31 reuniõe!'! da COfRi5IJio Hi"t••

1\"1 PaI te" Contratante!'5 fom~lIt~lIão a cooperação ent.re pe.."oa..
jUIId1ca"l e f1'31ca"l de ambo" 0"1 paise"l, inclu9ive em atividade"J
conjunta"l em terceiros ttl.e[cD.do"J, or'ientadaq c"Jpecialmente para:

3.

1\" tarefa. principai., rtll
a)

a)

o cre.. ci~nto do V01UlM anun! do lntercãmbio comez'cial
bilateral e a dtver"!lificação da pa.uta cortlercializl'ldê'lJ

LI empreendimento", e cooperação conjunta na ptodução de
m,§,quinas e infJtalaçõe.. , bem como cooperação técnica e
formação profi."I1onal;
c) o intercâmbio de infouuu;õe" ",obre o. futuro~ pr:oqranta!'l de
inve.tilftento.,
e
mocH ficações
na..
di<IJpo!'lit;õe"
e
Iegulamento", relacionado!'l com o comércio exterior e i
formação de joint ventule.,.

apt"e"~nt"r

110~

rle!'5envolvimento
bilatera!."

Mi"lta !'Serão a. '!eguinl:e.,.

nnVfl!InO~

da..

relllQõe.,

propollllta"
t'cfercntc!II
ao
colftercl.. i"J tt econÜlftica!S

b) pas".r e",

revi!!ta." ativida.de'! comerciai. e econômica!!
entre ambo. 0"1 pai"e", levada.. a efeito no imbito do
pre.ent.. Acordo, e contribuir para a expan.,ão da., relaçõ• .,
econ~micll"
e
comelcilli"J,
CI!"Jpecialmente
mediante
apre"lentação de nova"} forma., de cooperação:

c) fomentar o intercâmbio de infotmaeõe., .,obre a "ituaçáo
econômica e comercial e '3obre a legl"lação pertinente em
ambo ..
pai.,e.,

o.,

d) 1upervi.,lonar o
o. contrato", .de irwportaçio e exportação concluIdo. ao amparo
do pre...nte Acordo .,.erào negociado.• prefezenc1.almente COM ba.. no.
preço. nluncJiai••

Comi,,~ão

cu~primt'!nto

do pre.,ente I\cordo.

4.
A Comi:S1ão Hi.ta I·eunir-.,e-i conforme a.
Parte"l Contratante!!,.
em princípio
uma vez
a
alternadamente erw Bra"ilia e em Praga.

nece'''ic'lade1 da.,
cada doi., ano.,
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MENSAGEM N° 467, DE 1994
re"ipeito
controvér.,ia'3
que
pOO;'Jam
'Jurgir
a
âmbito
interpretação do pre'!ente l\coldo qarão 'Jolucionada.,
Comi-;o;ão Mio;ta mencionada no artigo X õo preo;ente Acordo.
l\o;

(Do? Poder Executivo)

d.?1

da

Submete ã apreciação do Congresso Nacional texto do
Protocolo celebrado entre o Governo da República F~
derativa do Brasil e o Governq dos Estados Unidos da
América, em Brasília, em 21 de março de 1994, para
Emenda e Prorrogacão do Acordo de cooperacão
em
Ciência e Tecnologia, entre 05 dois países, de 6 de
fevereiro de 1984.

1\11.'['1(;0 XII

A"f dio;po,içõe., do preosente Acordo também 'u!tão aplicável'! ao'3

contrato'J

concluidoo;

durante

"Jua ~~Aqência

fi!

cumprldo",

apó.,

~ua

expitaçáo.
AR'I'IGO XII!

o pre"Jente

ano'J e

Acordo o;erã

'Jerá automaticamente

v';lido por

um período

prorrogado "!empn! por um ano,

(As COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES: DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA: COMUNICAÇ!O E INFO!lMATICA: E DE CONST!
TUIÇ!O E JUSTIÇA E DE REDAÇM (ART. 54)

de 5 (cinco)
li meno~

que

uma da"
Parte" Conf:tlltanf:l!''J
comuni.qUl~, pot' e'Jcrito e
por via
diplomática, "ua intençoSo de df"'nunr:in-lo, com antecedência de lF10
(cento e oitent<'!l) dia., em relação ã data plevi"Jta p..n a a .,ua expiração.
ARTIGO XIV

o presente Acordo dever' .er aprovado ela contorllidade co. a
leqislaçio interna de cada Parta contratante a entrari ... vigor 30
(trinta) di.s após a data do recebimento da última notificação relativa

De CCIIfcrmldldt ClIlll o dlIIJl*> !lO lIlIIo 49. ioclIo lo da CoIolIIoIçIo PodonI.

_ l __ ~ de V_1l=IIoclaI, ~ deBapoolçlo di MolI>co

do _

~

dll!IllIdo doi

~

&--. o _

do1'roblolD _ _ o

Gowno da lIepo\IIIIca PedenlIn dollnoi1 • o Gowno doi _
U_ da AeIti:I. lIIl
lldoOIa. ... 21 dI_ di 1994. ... _
• l'JanopçIo do Al:cnIo di CoopençIo _
~. TeceIJIclIIe. ...... _
pof8. do 6 de"'- di 1914.

i 5ua aprmtação.

Na data da entrada _ vigor do pr••ente Acordo, cessarA, n.s
relações entre li República Federativa do Brasil a a República Tcheca, li
validade \:20 Acordo de cocircio as.inado entre o Governo da República
!'ederativ~-. do Bra.il e
o Governo
da República socialista da
Tchecosloviquia r em Brasllia, •• 19 de julho de 1977, • do Acordo sobre
Cooperação Econõ.lca assinado entre o Governo da RepúbU.ca 'Pedarat:iva
do Bra.il li o· Governo da República Socialista da Tchaco.loviquia, ea
Br•• llia, . . 12 de maio de 1988.

2.
O~_lIIbollbIlo_ ... _.1'rIImlpçIo,~
_14 do _
di 1991. Clljo ImO rol----..l~di V _
E J - . poIa _ _ ri' 35. di 1992.
'
•

... ar-.

3.
De-. lIICldo. lOIidlo I V_ !W:dIIlclIt I cIovoIlIÇIo do _
l'n>CocoIo de 14 de"""'" de 1991. o qaallIca. ..... deocoaoidenldo.

ar-.

Feito em
BrasIlia, no dia .:l.~- de abril de 1994, em dois
exemplarell originais, nas lInguas portuguesa e tcheca, !lendo ambos 05
textos igualmente autêntico!!.

21 di

junho

91u r

ImO do

dl1!lM.

LEGISIAÇÃO CITADA, AJ.:ffiXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES
PELO GQ

RUO DA REPOBLICA

FEDERl\TIVA 00

Celso

CONSTITUIÇÃO

BRl\SIL

I.. N. Amorfll

Ministro de Estado das
Relações Exteriores

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

AvUo ri' 1. Z7S • SUPAIlJC. Civll.

Em Zl de

i unho

de 1994.

TftuJoW

Eacaminbo • eJII Scaewia • Menupm do E1C!'Jentfgjmo senbor Presidente da
R&pdllIlca. ll:OIllpIlIhId& de l!xpoIlI;Io de Mlllivoo do SoDhor MlDiaIlO de Il.tlado riu ~
ExIOri..... relUiVI 10 lOX1Il do Aardo sobre Cool*l:io • CoopençIo l!<:oaômica. c:eIeI:ndo ..118
o Governo da Reptlblil:a Fedenliva do BruiI. o Governo da R8póbIica Tcheca. em Bruaia, em
25 de a1lriI de 1994.

Capítulo I
DO PODER LEGISlATIVO
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 1 ... 4

SeçioD
Da. AtrlbuJç6e6 do Congreuo 1YM:IontIl
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acoi"dos ou
atos internacionais que aca~ encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional;

Agosto de 1994
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Õ""""'S<t;-l'Í'" ~ '-'<1Tillo~ "''; .2.~.:lllA~U;, c!IJ- ,13 ..u..'
\'-'- 1.....0 ........ .1'3'34

1

J)o

,"",.., i~TI2O

<52..

ClO!!

M.n.aga. nwaaro 35, da 1992, a S\.__ alW.tituiçio palo novo taxto,
calebrado a. Br••ilia, em 21 d. março da 1994, que aeque •• Anexo.

t!.ST1'l=

3l~ ~1!i.I'l,C~ E:><7E<2,b iiZ~.r .

Re.paito. . .ane.,

0J'{C::--

l!:xcalant1••i.o Senhor Pr•• idente da P.•püblica,

Ministro da Estado daa Relações Extar.t.or••

Coa ••••inatun . . ar••l11a, •• 21 da aarço da 1"4, do
navo texto do Protocolo para banda • Prorr09'aç.Ao do Acordo ela
Cooperac;lo _ CfAnei. a Tecnoloqla entra o Govamo ela Rap\l1::tlica
Fedarat.i.va do 111'• •11. a o GOVerno doa Eatado. Unido. da ..-rica, •
necaaÁl:'icr.uaU~ o
1IO da truluçlo no Podar
I'ACJialativo
do texto anterior elo Protocolo para E:aenda • Prorroqaçlo, •••inado
_ Sra.il!., . . 14 da novutbro d. 1991, • lavado" conaidaraÇlo do
conqreallO Nacional pela ManAq. . nUMro 35, da 1"Z.

-"urÊNTK .
• .n" .\'"

ProC••

1;r1.!lG..

Dl mMID ti ..
~

..e\'=:-'(iII:

~~J......' .":Í"-'

(\."'datllllllllD'- '_u 1..1 . . . . .
rn:\l') llC..·.•.•"t[JI ~\V\t.\S
~.'o!
,:;: .:.j~ ,t
A.!';

~l.~'

.

,~..

.,

......

'lP.E

Mo tocante à propriadade intelectual, o texto t !r1I&do

2.

. . 14 da nov.-bro d. 1991 previa,

no paráqrato

r,

da Seçlo I

(iJlbito), do Anuo I, que oa Governo. doa doi. pala.. trocari. .
MoU" . incllca.nclo . a. 'r... na. quais • cooperaçlo nlo ••ria
po••tval, e. ra~lo da ine~i.t'ncia, . . u.a doa doi. pat. . ., da
proteç.l.o aclaqua4a a08 direito. da autoria gerada. no quadt'o da
coopera;io bilateral.
(na.

,tJcs EXT'EIdWJ

_ .. tIl.!:..

o~

jla DI 'l'

272

/DA1-HIlE, da

13.06.94

BrasIlill,~

~p.nhor

3.
Oeada 1991, no entanto, lIocUt-icar••-.e ,subatancial_nta
a. cOmliçóe. nacionais e internaCionais no can'rio da propriadad.
intalactual. Encontra-aa e. traaita.ç:io no Conqre••o Nacional • Lei
d. Propriedade Intelectual, cuia aprovaçio tornaria de.provida. de
.antido a. c:lispoaiçc5•• do Protocolo firmado ell 14 d. nov--.bro da
1991,
rat'arante. •
proteçio doa direitos de autoria nio
raqulauntados pala laqislaç.io da WI doa
Ale. di•• o... ..
Roda~a uruquai crio~ Wl! ord~na •.• ~t~ j~r1dico novo n•••• 'rea, que
cont.r. coa a ac:l••io doa doi. pa.i••••

pai....

paralela••nta, o. reault.doa poaitivo. da viag.. que
r.alizei a Waahinqton •• d.zaabro últiao, a ti. da discutir o t ...
da 'propriedada intel.ctual, a.saciado. 11 aprovaçio pelo conqr••so
nacional do Acordo Quadripartite .ntre o Brasil, a Argentina, a
Ag'nci. Internacional dá Enargia Nuclear • a Aqlncia Braail.iroArq.ntina ele Contabilidade • Contrai. da Mat.riais Nuclear••
(ABACC) ,
tivar.. um .taito catalisador sobra o proc•••o da
naqoc1açio
.ntra o Sra..il • o. Estado. unicloa na. áI"aa. d.
e11neia a ·tacnoloqia. A•• ill, no contexto da praparaçlo da r.eent.
visita do Vice-Pre.idanta norta-americano, Al Gora, ao Braail,
autóric1ad.. norte-aurieanas sugerira. a r.vitlio do t.xto do
Protocolo, e. particular da. cláusulas qua vinhall entravando sua
aprovaçlo pala Poder IAqislativo brasil.iro.

datada

de

março

de

1994.

1E'1'EC-BRI\S-!!:U~

DCTEC/UI\I IllCs/CJ IDPTSlhBC{.J,.r

).

J

Encarregado dI! Negócio.,

Tlmho a honra de acusar o recebimento de Sua Nota número 107
da hoje, cujo teor i o seguinte, 81ft portuqui••

"'rcnho. honra de IRe rererir 110 Acordo entre 08 Estadoe
Uoi,10. da 7unêrica ti a R.pública l'ederativ. do Bra.il Rl!lativo .il
Cooperlu:áo elft Ciência e Tecnol09ia (o -Acordo-., a ••inado •• 6 dlt
fevl'!r'!iro d. 1984. prorrogado a. 15 da maio da 1991. Rafiro-Ifte talllbi,.
ao PI 'ltoco10 para El'IK!nda • prorroqaçio do Acordo entra o. E.t8do8
Unido:' 'la I\rntirica a li República Federativa do Bra.il R.elat.ivo à
Coopl!'rn.;.i.. f!I'II Ciência e Tf"cnolQ9ia da 14 de noveGl'o de 1991 (o
"Protocolu de 1991-), que ainda nio .ntrou eJll vigor.

4.

ConfirftlO, eM nome do Governo do. 'l.t..doa Unidos d. AJMlrlca,
Protocolo da 1991 foi sub.t.ituldo pelo Protocolo assinado nt!ll!lta
data ~obr., a me ...a Matéria.
que o

A Fina Excelência o Senhor
Hark I.Ote,

MinLst:ro-Con:llelh.iro, encarregado da NeqÓC!OIl, a.i.
dos E"tados unido. da AMérica
Brasil1a, IJF
1)("'I'r:I;/OI\ I .'III"::/I .. I/I""I':':/1\1 1e/.l ~

quo, caBO 08 terl7lOlI
Nol::a de "eu Governo, f!M
rn-;('n~t." (:ollnl: i tllntJI Ulft ilcordo entre 011 dois Governos, que entrará e.
vi'lflr n.' .1;1' il"TIl 'lU'" .,m!tOlI os Governos !te notificareM,
pelo canai.
,11,,1011I,;11'"'1,,>, n
f'"t1mpritltt'nl:o de !'IeUtI re!Jpecl:ivos requisitos int:ernolJ
I'nrn ., .~", r;ld."1 "m vl',or ,Jn pr...8enf:e acordo".
'I'''''ho,

(J("j"m m'""l'"i t lllõ1flo",

A iniciativa do Governo norta-a.ericano repr••antou
importante d••dobra.an't.o na. rall1ç6a. bilatarai. a podaria abrir
valio.. oportunidade para a co.unidade cient1tica ela arabo. o.
5.

272

/DA1-l!RIl, da 13.06.94

de

conta1140

6.
M..... eondiç6a.,
a a••inatura do novo t.exto do
PrOtocolo da - Eaanda • Prorrogaçlo - ora sando anc. .inhada con.titui . .rea de renovaçio do di'loqo antre o Bra.il e o.
E.tacloa Onidca, na ár.a de taCf<.oloqla, onda ta o. dois pai•••
intena... concretos •
da
i.portAncia coap:t'OVada para aa
r . .pectiva• .conesia••
7.
. .nd.aI:'

SU9'iro, a•• ia, ea.o
anCUlinhar a anexa

.aliciando-Ihe .ustar •
anterior do

Voa•• Exealolncia ••teja d. acordo,
Menuq_ ao Congra.so Nacional,

tra.1taçlo, b.. ca.o devolver o texto

Protocolo de banda a

Prorroqaçio,

r...-tido coa a

i't

honra

de propor

",,..jmlt aceitos, esta Nota e

r""pn~tn,

P.PI',ild i.,.• 1~ ... ,I,",rntlvll

).

pai_ •
para o d ••anvolv1aent:o da projeto.
tecnológi= da int.r. . . . do GoVerno bra.ileiro.

"'m

t'f1Ul1 111(,l1l:e,

a

honra ,le, ~'" nome do GoVerno dlll
informar que aceito os termoll acima
propnnltl.;. ,',,"rlrmo, n~Hti,", que esta Nota e n Nota de VOS8l1 Excelincia,
~u j,) t-NJr r,d nr:bll' t::rnnl'Ccrlt:o, con"tituern UlII acordo entr., o Governo da
p"piihl i'"il 1~".I"TlItivn ,In T1ra!!5il f! O r;overno dos Estlldotl Unidos da
I\m~rifon, {'J "nl-rnr (',n vi'fOr na data em que os doitl Governos se
I1nl'l rj,','TI>m, p!"'lm'l
(otUlnis diplomliticos,
o cumprimento
de seus
r"r.fl",otl o'f1'; I "'1 llini t(,~ t lItornos pllrll II rmtri'ltla em vigor do presente
2.

(1'1•• 03 d& DI n·

IETEC-BRn.S-P:Ul\/1994/2.

t"uho

i!

,Tn Rrnftl1,

."1l""'T""_

I\prov~lto õ1
nportunidau@ pftrll reiterar a VOS8a Excelência a
'!',rillll i l I, I1111Ih., mrtin :111·1] cOllt'liderllçno.

('
H! nln!:ro tln

) 1(

'~el:O !./y~

'1_

Jl:staiJ'~~. Rttlar:Õf!. P:xter-iore.

dô1 Itr.pub t1ca Feder.ti•• do

Ur••ll
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rr"toeo I n "nrn !:rnP.lltln e Prorrogllçio do Acordo d.
't'"clloll')lfln f1'ntt'& o Governo da Repúblioa

c"l;;lIroi .. n

como mn
husclJt', oportunamente,
proteção para
e... propriedade
intelectual. Os
direitos a
essa propriedade
intelectual •• rão
atribufrt"" no" tp.rtnos @!Itnbelecidos no pre!llente I\n.xo.

cooperação
Federativa

Agosto de 1994

do

nri'l!" li ,. n (~OVf!rno ,In,. f:l:tlldol Unlcloll ctn lunir1a."
I •

OCTSC/I>JlI Irx:S/CJ ID'TSI Jlnc/~.r 1 ETBe-BRAS-SUJII I 994/].

'ROTOCOLO 'JlRA S!l!:NDJI S 'RORROGAClIo DO ACOIlDO os COOPSRAcAo EM crlMCIA
S TECNOLOGIA SNTRS O GQVnNO DA JU:,OBLICA rmSRJlTIVA DO BRASIL
E O GOVSRNO DOS SSTAllOlI UNIDOS DA All!RIÇA

o Governo da República Federat.iva do Bra.l1
e
o Governo do. !:atado. Unido. da AJilrica
Idoravant. dena.inadoa -Part••-),
Reconhectlndo que

aua cooperação clent!fica e tecnolágica teM

beneficiado os povo. dI! ambas ai nações ti toda. hwnanidad., beM COnlO
fortalecido 08 laços de amizade ent.re o. doi. paI.ea,

1\cordam, pelo prll!.ente Protocolo, tUII • • tender .. viqincia do
cooperação e", t:lencia ti Tecnoloqla entre a República
Feder:,1 l'va tlo Brasil e os Estado. Unido. da Alnérica - assinado no dia ti
de fevert:!i ..." de 1984, R", vlgor de.de 15 de maio de 19B15 r prorrogado por
9&is l1\@ZgS até 1S de tlndo de 1991 - doravante d.noftoinado "o Acordo·,
até 15 dI! novembro de 2001, e eM que o Acordo seja autotllaticaRtente
renovado, por perlodo$ de cinco ano., .alvo em caso de denúncia por Unta
dllS Partes,
fl\edianto cotl\unical;io
escrita, co",
sei. meses
de
antecedãncin, ã outra f'arte.

1l.cordo

J\. O pr.sente "nexo.e aplica a
to4a. .s atividad.. d.
cooperação desenvolvidas no âmbito deste Acordo, ••lvo ••pecificaçlo e.
contrário acordada pelas Parte. ou por seu. repre.entllnte. acr.ditado••
B. Para Ol!l
propósito. deste Acordo, a expre•• lo ·propriedad.
intelectual" terl o significado que lhe é atribuído no .rtiqo 2 do
Convênio Constitutivo da Organiz.ção Mundial de Propri.d.d. Intelectu.l
(OHPI), aprovado em Estocolmo, em 14 de julho de 1967.

c. O presente Anexo refere-se i. atribulçio de direito.,
renrlimentoft e royaltie. entre •• Par~... cada Parte a•••qurari a.
condições para
que a outra adquira oa direito. de propriedade
inte)~··tuDl atribuldo. no.
termo. do presente Anexo, mediant. ..
obtenção dasses direito. junto ao. seu. próprio. participant•• , ••
necessário por meio de contrato. ou out.ros nteio. jur!dico•• O pr••ente
"nexo não ~lt:era ou af.ta, d. nenhuma fO:r1l!la, a atribuiçio de dir.ito.
entre uma Parte e seu. cid.dic., que .erl deterJIinllda de acordo CM a.
leis e as prática. dessa Parte.

de

no 1\corclo,
1\nexo9.

P"'rmanecet'tl inalt.erada. todas a.
com exceçiio dos artig08 VI e

demais di.posil;óes contidas
VII e do acr'scilftO de dois

o artigo VI será· acre.cido de dois parágrafos adicionai.,
a sf!!guinte redação:

COI'l

D. As controvét'si•••obre propriedade intelectu.l .urgid•• no
imbito de-st. I\cordo serão resolvida. por meio d. con.ulta. entre a.
instit:.uicõe. participant•• interessadas ou, •• nee•••Srlo, pela. Par1:••
ou pCJI seu. r.pre.entantes acreditados. Mediant. acordo .üt1.10 da.
Parte", U",.I.
controvér.ia "será subMtida I. d.~i.io definitiva e

b2 J

DCTF.C/nhI/ l lC9/CJ/DJ1'rRIl\oc

'11:.

dirr:"itnl'J
"4. Cnda

empenhar-se-á eM lIluregurar, a todos os
particil='~mtes na.
atividades da cooperaçio que tenhlUIII
,.ido acordadas, acell.o ã. instlllal;ÕI!. e ao pes.o.l elft seu
rcspftctivo paitl,
na medida
do neces.lrio
para li
reaUzill;ão dessas atividade••
5. Cada Porte ~ntpf!nh.r-.e-i etIII conceder, a pe.quisador.s
visitantes, ace.SO ao. prlncipili. proqr•••• promovido. ou
apoiados pelo próprio Governo e a su•• in.tal.çõe., bea
como propiciar
aces.o .illlililr. inforJI.çõe. e a seu
inttnC:i"'bio na esfera da pesquisa e do de ••nvolviMnto
científico e tecnolÕqico.·

f)

"1\8 disposições sobre proteção e di.tribuição da propriedade
intelectu.l gerada ou f.ornecida dur.nte aa ativid.de. de
cooperação no âllbito de.te Acordo, betI ca.o a. concernente. à
proteção de
infot'WI.çÕtt. e
equip...nto. por razões de
~nqur.nça nncional,
estão contid.. no. Anexo. I e 11 ao
presente Acordo, e p..... • con.tituir p.rte integr.nte do
m"!lluno.·

Os novos AneXo. terão a seguinte redação I
JlNSXO

I

f'roprtedade Intelectual
PR~ItMBULO

Consoante o artigo VII de.te "cardos
Partes a8sequrario a adequada e efetiva proteção da
propriedade intelectual criada ou fornecida no irlllbito deste Acordo e de
aubseqD'!ntes lI.justes Complementare•• A. Parte• •cord.. e. notificar
1\'1

DC'l'EC IIlM/lICS/CJ/D"l'S/JlDC~

p~lo

011

O térmlno ou li expIração deste Acor~o nio .fat.rA
a8 obrigações a que s. refere o pre.ente "nexo.

o.

rnrtl!'!

artigo VII pas••r' • ter a ••guinte redaçãol

oportu"nn\f~nta,

ICTEC-BR1\S-EU1\/1994/fi.

co",pu111;;rio de U!\'l trihunal de arbitrageM, de acordo COM •• nora•• de
direito internacional apUcávei. ao callo. Salvo dltci.lo . . contrArio,
acorcllu1a por
escrito pela.
Parte. ou
por seua repre ••ntant••
acr~'1it... r1I)~, l'J1!!t"30
apllcivel.. a. nol'Jlla. de arbitrag_ da Cc.i••1o d ••
nações unirIas para o Oireito COfItttrci.l Int.rn.cloJlAl fUJlCITItALJ.

OC'rfTI''''\I/HC:~/C.I/\)P.'\'~/l\''C{..,.9J''''/ E'rr.C-mU\S-RUJ\1199414.

proteção

1!!!!!!!2

S- IETEC~BJIIIS-SUA/199415.

uma li outr<1, quaisquer tnvenl;ões ou t.rabalho• •ujeitos i
direito ~utoral, produzidos sob. égide de.t. Acordo, berlll

r. Não serão estabelll!!cidas atividade. de cooper.çio que
tenham perspectivas razoáveis, conforme deterrwinlldo por uru d•• P.rte.,
de qt'!riu f nvençáes em áreas nio c~nsiderada. CotllO ru.téri. pa.sIvel de
patl!ntcamento.
G. No caso de uma da. Partes acreditare. qua u. projato da
pesquisa con1unta desenvolvido no ãmblto deste Acordo conduzir' i
criaç30 ou à concessão de propriedade intelectual da u. tipo não
pr:otpgido !l:'H~'undo as leis aplicáveis de uma das Parte., •• Parte.
deqerão entabular negociações itnediatamem:e com vi.ta• • alc.nç.r uu
solução mutuamente aceitáqel para a implementação do disposto no artigo
II.O.2. Ib).

II.

IITRIBUICAo DE DIRSITOS

1\. Cada uma
das Partes
terii direito
nio
exclu.ivo,
irrl'!Vogável e isento de royall:.les, em todos.os paIs.,.,. traduzir,
reproduzir t;! distribuir publiclllMlnte artiqos, relat6rio. e livro.
técnicos e
cientlfico8 gerado.
diretamente pela. atividade. da
coopp.r...ção a que se refere este Acordo. Todo. o. exetlllplare. de u.
trabnJho com direitos autorals reservados, elaborado no. ter.o. de. ta.
diapo' j o;õell e dlstribuidos pUblicamente, conteria os noMe do. autor•• ,
salvo '111.11'1'10 este. declinllrmll explicitamente de••a ftMtnçio.

DCTEC/DJlI/IX;S/CJ/D'TS/JlBC{;R.í /CTEC-BRM-EUJl/1994/7.
It. Os direitos
li. todas
a. fama. de propriedade intelect.u.l
que não sl'jaJlt o. descrito. na ge,=io 1t(AI de.ta ~ne1C.O .erio bo• • ia
at:dbuldos:

1. P••quigadore. vi.itant•• , tais com cienti.t.. cuja
vi.ita
tenha
UII
propã.ito
prillOrdial
de
aperfeiçoalMlnto, receberia
direito. de propried.de
intelectual no. ternio. da. dir.trize. da in.titulçio
anfitriã. 1\1'di••o, cada
pesqui••dor vi.itante
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cla••lficado CC!ftO inventor teri direito. u.a quota
proporcional de quallc;uer roy.lti.. auferido. pela
inltituicio IInfitril etII raziio do liçencia_nto do UIO

l\cor·lo dispo.ieõe. circunstanciada. pa.ra impedir a transf.rencla
retril"'1ferência não autorizada de tais informaçõe., ou equipamento••

de ••• propriedade intelectual.

() presRntl:! Protocolo entrari tlll'l vigor na data do recebimento,
por vi.a
dlplomitica, d.
segunda notificação d. que •• Parte.
cornplcl:aram o. neccs"ã.riol procedimento. interno. para sua viginc1a.

2. Ia) No que conearna i proprlel1ad:. intelectual gerada
por pelqul•• conjunta, cc.o, por aX1MIp10, nol C••OI
em que .a Part•• , .1 inltituiçõe. participant•• ou
o pe.loal
participante
tanhaa
acordado
cc.
antltcedincia quanto i abran;incla do trabalho, c.da
Parta ter' direito. obter todo. 01 direIto. a
reod1. .ntol" .eu próprio terrlt6rio. o. dj,raltol

e

01

rendifHntol

IrI

terceirol

pai...

II,r'!:,'f".f/r""l"s/J\IIl'I.I"í

/p.'I'EC-nnl\S-eUl\/lIJ94/1D.

,"",,11 .. "'m nrnr.flfil, "'''' iJ 1 lll!
mn.rço tle 1994, nOI idio""••
(lC'lrl:n'II1;;., •. 111'11;;~, R~lI'ln mil".,,, or, l:CXl:.oB iqunJmrllte autêntico...

..rlo

datltnlinadol JWdianta Ajult•• "coepl_ntar••• s. no
Ajulta COIIpleMl\t.ar corr••pondente. pesqui.a nlo
for cla•• ificada
como -pelquIsa conjunta-, o.
direito."
pJ::0priedade intelectual por
qerados
serão atribuidos no. terlftO. da Seção 11 UU 1 de.tl
1\m."l:o. Além di.lo, cada pe.soa d.lignada contO
invllntor terá direito a Unia quota proporcional de
qutllisquer
royaltlel
auferido.
por
qualquer
instituição COIn
o licenciamento
de
UIO
da
propriedade.

d.

1If"1"I:r:/1I1\f

{

.

f)

I

. / /1 .
I

{

I

.1.

r~LO

GOV!ftNO DOS ESTADOS

UNIDOS D1\

M!RIC1\
MuI< Lore
Minl.tro-Con. .lhelro.
P.ncarregado de 11. .6010.,
...1.

ilnIIIIa, 21 elo junho

cIo1!194.

DCTF.e/l>J\ T Illr:S/CJ/DP'rS/J\"C~.f /ETEC-BR1\S-eU1\/1994/B ..
(b) Não obstante .b dispolto na. Seções I (F) e 11 lO. 2 (a'
dl1ste l\nexo, SI! um tipo de propriedade int.electual

f'Rtiver' previsto nas lt!is de uma Parte, ,.•• nio na.
da oul:.ra,
serão atribuidol ã Parti, cuja. lei•••
refiram a ell. l:.ipo de proteção, todo. o. direitol
e
rendbtentol
ent escala
Mundial.. 1\s pelsoa.
designadal como inventores da propriedade terão,
porém, direito a roya1tl•• , confonae o dispo. to na
seçio II (8,2 (a) destl Anexo ..
lU.

INFORMJICIlo SUJEIT1\ A SIGILO COMERCIAL

Se uma
informaçio oportunamente identificada COftK) -.ujeita a
.19110 comercial for fornecida ou gerada no. termo. de. te Acordo, cada
Parte fi seu. participant•• deverio proteger tal inforJl'laçio confor_ ••
leia, o.
r.9ulalftl!n~o. e
li
prática adnlini.trativa apllclvei... A
inforlllsçio poder' ser clas.ificada como -.ujeita a .igilo co_reiai- ••
11 pe!sr."l"l
que estiver de po•• e da • • IM! puder auferir benefIcio. ou
obter vantaq.... cOlllpel:.itiva
relaçio a que. nio • po•• ua, •• a
informação n.o for do conhec:irwento geral ou nio puder ••r publie...nte
obtida de mJtraa fonte. e.e o proprietlrio nlo houver fornecido
previa_nt. e.la infomação IM! i~por, oportun...nte, a obrigação de
manter sua confidenei.lidade.

8"

ANExa

U

Obrigações de S81;urança

A.! Parte. acorda. e. que nlo leria fornecida. quai8quer
inforlnDI;f;"Of ou equipallttlnto. que requeiro proteçio, no int.r.... da
.egura",:_ nncional de cada Part., I que •• ju cla••ificados eOllO
confidenciai. de acordo COM • • l.i. • o. requl_nto. nacionais
apliclv.,il.. s.
infornlaçõe. ou equipa. .ntos
nature:r. for••

í

OC1'EC/l)M/IICS/CJ/DI"rS/1\I!c~

MENSAGEM N° 473. DE 1994
(Do Poder Executivo)
Sub_te i aprec1açio do congJ:e.ao Nacional texto do ACO~
do sobre a con.at:ruc;io e ut11i:zac;io de \DI Prédio para
oi.
Ampliaçio da. In.talaçõo. da Eabaixada do Bro.U..
LJ!
anda I para H&b1tac;1o do. J'Uncionú10' Dlploai~1co., Tig
n1C:O. I AdJtln1.~ratlvo., celebrado entre o Goonrno da R!,
pública rederat.iva do IIra.il e o GOverno da. "pública P2,
pular de ""'1010, . . 28 d. janeiro de 1989.
(AS COMISSOIS DI ULAÇOss I!X1'DIOUl I DE rIIIAIlÇAlI E TI!
541, E DE COKSUTtlIcJQ E JUSUÇA E DI 1l!,

BDT~ (AaT.
D~

(AJl1'. 541

de...

/l!'rEC-BRIIS-EUl\IU'4/'.

ldcntl fic:).rl"" durante a execução de proj~to. no âMbito d•• te Ac:ordo,
.ua confi.l~ncilllidad" .erl protegida nos terJDO. da. lei. • do.
requbmento.
nacionais
aplicáveis
e
lua
identiflcaclo
••ri
ltR'!dintnllt('nt: cOfllUnicadn iR autoridadaa nacionais colllpetent•• , para
!lns d" AV" ltaçio.
Di.po.içõe. para evitar a divulgação de tais infonnaçãe. oU
equipJ!unenl:.ol I.rio incorporada. a l:.odo. o. Aju.te. Complenlentar.. a
elite J\cordo.
1\ traosferincia, entre a. Parte. de.te Acordo, de infontac;óe.
ou equipamento. não confidenciais .erl efetuada COtl a ob.ervlncia da.
leis e do. re9u1alftftnl:.o. de exportação pertinente. de cada P_rte .. A.
Parte. adótarão todas a. tnedida. apropriada. e nece••iria., no. termo.
da. rospecti va.
obrigações internacionai. e l.il e requl...nto.
nacionai., a fim de impedir a transferência ou • retran.rerine!a nio
autori7:ada de informaçãe. e equipamentos de exportaçio controlada,
fornecido. ou
produzidol no
âmbil:.o do p~esente Acordo. Quando
apllcável, .erlo incorporada. a todo. o. Aju.te. Completlentare. a e.te

Do _ _ ... o ...... 001llilO 4lJ. _

L do CooIdloI;Io-.a.

_
CIlOIidlrII;lIl d! V_~ ......... dlllopoolçIo di MolIow
do ~
do 1IIlMo dII J.olIçlloI--' O_
do Ai:Irio ..... a e-lIÇID •
UtIlIooçlIo dI _ _ pn aAllflloçlo"" ~ d i _ t i o _
- L...io.
pn HoIIiIIIIO lIDo ~ ~
l1li
__ o

T_.·'

GcMrmdl ....... 1'IoIIiIlIIft do 1InIil. o GcMrm

I

I

AIfoIa, _ 21

dI~dl19l9.

°

po-. AaIrdo lIpIIfoIçao .......... 1IIIçlloo paoIoiOIIWI • - dInIMIa.............
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IEGISLAÇÃO CITADA, ~A PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

o eo".rno da

Agosto de 1994

u.c. 'opular de Afttola,
4Da41o. ·.ar~ ••·)

(cIoc-••aaq

CONSTITUIÇÃO
IIOC't.~

pela pc'bclpia dtl 1911&1«. . . , aMel'anta, I'• •peit.o
t."lua~1.1 •
pela .10 ift98rincta ftOa ••• Ufttoa
h t " ' , pdaelptoe ~ .io f~ahi. pua •
cooperaoio _t.-ate ._t.l.joN ••u. oe doia pai....

_.._ _-

REP'ÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.........._

:.

_

_

__

pela

iDt. .r1da6a
de c'"

1.u~

do ar••

11tuIo1V

n

JIo ••púit:o doe AoardGa vi,••te•••tr. a . .,.Uce ,.~.tiy.
a . . . . .110. 'Of"~ da ADIOl.,

cc.

o

.~f~

laulto da

a a1&r," • cooperaçio aatn c.

4101& ...1...,

. DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

."tn o

• --..

Capftulo I
DO PODER LEGISLATIVO
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "."

CClIIlIei. .te. de que o r.l.ci~to
i.UUif1c....
~t.., 1&&0 . . .

Ir.dl ' •. Afttol•
..roa prDpOl'cional

iacr_ato . . .t1.1.... dlplait.1ca ..natar.1,

...u ...

~" .. _

- ".e

0eH~

da

de 11'..11 _

_.u..u ..

~la •

COlIdi..

pu.

o uabllbo

da

Àeon- o HPintel

Seç*,O
DaJl AtIIbulçõe6 do CongretIJIO ~
....................................................

"9.

~

~

.. '

"0

..

É da corn~ência exclusiva do ~ Nacional:
I -- resolver definitivamente sobre tratados,· acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou compiOllllssos
grllVOS()S ao patrimônio nacional;

Art.

..............................................................
. f,P,D5<cr";' ... ......,., ~o5 ,"
00

'SrA.. "",",.~I.Tll.e

.z i ' /Mi€,

p& ."T"''&C>

dt

ia

oU.

f""''''''

c:ú.

1'i'1",

~"""" ~~es .)l.7tt~;OIl.Itr-.

I!:x:celenti••iao senhor Pre.id.ente ela R.pUblicai

Sub••to. .. alta ccnaicleraç:Ao da Voa.. Fxcal'ncia o anexo
Acareio .0bA a con.tnç:lo a Util1laç:lo de ua Pr6dio para a
Aapliaçto da. Inatalaç:6a. da EJlbaixacla do Br••il _ Luanda a para
Habitaçlo
doa
Funcionirioa
Diplouticos,
T'cnicoa
Ac1ainiatrativoa.
2.
De conforaidacl. co. o disposto no artigo 49, inciao t,
da Constieuiçlo Fedaral, cOllpata ao COJ\9ra.ao Nacional """l"'u
4.fi.it.i.......1:. .obra a. oOIlPrc.i••o. 'iat.naeioaai•. ;roo... ao
pa'tr1Jl6aio Daaioaa1", razlo porque o referido Acordo, a.ainado,
cem carãt.t' provisório, e. 28 d. janeiro da 1"9, por oca.tlo ela
troca da Notas entra Brasil e Angola, d.va s.r .ub. .tido ao
Z'.fUaa41IIL do Congr•••o Nacional.

3.
Em vista do int.r.... no aperfeiçoa.anta do instnmanto
qua formaliza e disciplina o atora••nto te.porário, pelo per1odo
da 60 ( •••••nt.) .no., d. t.rr.no p.ra ....pliaçlo da. in.t.laçá.
da !Baixada do Br•• l1 e. Luanda, perJIlto-.. .ub_t.r • vo•••
!:xcal6ncill o anexo proj ato de Hen.age. .0 Congre••o Nacional, •
ti. de que o reterido ato internacional saja encninhado •
aprectaç'o do POder !Agi.lativo.
R••peito.amanta,

f1/~1-CELSO L. N. AMORIM
Mini.tro da Estado da. R.laçõ•• E)tteriore.

9 ~ pA Ud'UCA
'!p!!MIYA DO ' ' ' I h ! o
U'O!LJ9 PO!!IWl DI A!!!!OIA !OI!! A CllIIlmIC!O •
urrbUACIq DI UM 'MOro U!MM? ,ABA A prtL\C19 DAI
Z-1'l!LI.C9H
M
p!AJXAPA DO IWJL DI L!WIDA! PW A MUIlfK19 DI
ACOItfl9

I!T!!

9!ll!I!!.'9

A .Pa.rte angolana ae compromete a por i .dlapoaiçio da Parte
". terreno p.lra •. conatrução "de lm. prédio p"ara 'a
li em Luanda" • segUir' denominada
~p~i.~i~ ~. Embaixada do
-z.baixad.-.
1.

br~.il•.i~.

2.
O prédio·.
EJlbaixada e
moradia
adainiat:ra1:ivo••

sr••

.er construído .briq~rã alquna ..rviços da
p.ra
funcionário. 4iplOflitico., técnico. e

,3.
A Parta angolana reconhece o pleno direi to de uso de
.uperf!cie e de ocupaçio pela 'art.e bra.ileira da. inat.ala;õaa d.
Chancelaria e da "aidinei., aituada. na Avanida Mouari .ouaadIanna
nO 132 e Rua Garcia Nato 1/5 - H1r. . . r, r ••pectIv...nt.., a. quaia,
,incorporad•• ao terreno e ao prédIo, • •er. çona1:ru!4o, conatituirio
conjunto uno e indIvieível para. todo, o. fina do pr••ente Acordo.
ARTIGO II
A Parte bra.ileira, COll ba•• no principio ,da reciprocidade,
•• cOtlprOl!ate, ca.o .olicitada, a ceder i Pa.rta angolan~,. no. t.J:1DOa da
legialação bra.ileira, terreno para a con.trução de .ua Repre.ent.ação
diplOllitica •• Bra.ilia.

ARTIGO III
A Parta br••ilelra, ea conforJllidada coa o Protocolo an.xo a
e.ta Acordo, i reaponsivel pala .laboração do projeto, pela con.trução,
adlliniatraçáo. aan\;1tençio da EJlbaixada a. Luanda, arc.ndo COJl O.
devido. cuatos.

ARTIGO IV
Ao Part.a angolana concede i Parta bra.ileira isanção da taxa.
aduaneira., bpo.toa a quai.quar outra. tax•• , coa exceçio do, .elo de
de.pacho, na
bpartaçio de
IDaterial •
equlp&JHnto. de or19"
••trangeira destinados
ao projeto,
conatruçio, adainiatraçio
e
.anutançio da Chancelaria.

1.
A Parta br•• ileira te. o direito de recorrer a conaultorea e
.-preiteiros e outro pa••oal e.trangeiro nec•••ário para a elaboraçio
do proj.to, con.trução. fi.calizaçio da. obra., baa ccmo para ••
ocupar. . da acmlniatraçio e .anut.nçio da Chanc.laria.

DA

P9!!ÇJOIf!!.IOI· DJrL9IIA~IC9t' tlCl!lCOt

I

ApIIl.t''I'MTJV9I

2.
A Parte angolana.. cOIIprCMleta a facilitar a . .1••io do.
doc. .n'toa nec•••ário. para a entrada e a ••Ida d. Angola, t.a cc.o d••
aU1:orizaçõe. 4a peraanincia do. . .ncionado. conaultor.a. eapreit.iroa a
d_ia pellod.
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3.
A Parte 'bra.ileira i obrigada, para .feito. do parágrafo
anterior, •
fornacer i
Parte angolana
OI dado. pe.aoa!. doa
conaultor•• , ellPreite1rM • d...ta pe••oal COM lia .1. de ant.acedlneia
do prazo previ.to para • lua entrada •• Angola.

urbano de.tinado i UlpliaçÃo das instalações da Erlbaix~a do, Br.lil em
Luanda e habi taçio de funcionários.

2.
A Parta anqolana é proprietária 'le,iti•• e plena do referido
terreno cedido i. parte bra.ileira com ba.e· no direit.o d • • uperflcie por
u. parl0d0 da .e••enta anos.

ARTIGO VI

o Protocolo referido no Artigo IXI con.titui parta integrante
d•• t. Acordo e t . ., por .conaequinte, o
t_tutO j'ilridico do
pre••nte Acordo ..

".110 ••

ARTIGO II

o. limite.
Planta •• anexo.

e a

ter~eno

extensio do

.io os

.stabeleci~o.

na

ARTIGO VII
ARTIGO III

'rodas a. dúvida. aurgid.. na imple. .ntacio e ~nt,rpretacio
!Se.te Acordo e do Protocolo referido no Artigo 111 ..rio r ••olvida.
atravé. de negociacõea. entre •• du... Part....

ARTIGO VIII

1.
O pre••nte Acordo entr.rã provi.oriaentl ea·vigor na data da
troca de not•• a definitivaent. após • Parte angolana coaunicar i
Parte brasileira que tod.. .. fOrJl&lidadà. exigidas pela lagblação
interna for.. cuaprid....
2..

Este Acordo

peraaneceri 8IIl

viqor até

terminar o per!odo d.

conce.'-io do direito de auperficia t tal como ••ti e.tipulado no Artigo
I do Protocolo anexo. O Àcor'do ••• rá prorrogado ~utOlUtic.... nt. por
prazo• •"ue.a.lvo. de 10 ano.,· ati 'que uma da.
o den~nci. c~
antecedincia d. _ ano da data de teralina.r o prazo da' êonc.~.·io

o prédio urbano para a Elftbaixada do Bra.il" é propriedade
brasileira, goza a. inviolabilidade, e. conforaida~ 0011 o. principio.
do direit.o internacional. O imóvel da Ellbaixada ficari i.ento de
impo.to predial
ou da impostos de ,qualquer outra natureza, .a
confonaidade coa o. principios .uP.Fa . .nc;:ionados.

Ao . . rta angolana.e cc.prOlMte .. dar i Parte bra.il.ira t.odo
o apoto nece•• ir10, cc. a tina lidada de facilit.ar a r ••lizaç'io afetiva
da obra. EII conforaidade, a Parta angolana devar' ~ad"'lll:tel

aI _iUras licenças de construçio e autorbaçio .para inicio
da. obra.
b.necassiri•• ,

Parte.

inicial, ou dentro do praJo do último

~no

de cada prorrogação.

3..
O Acordo deixará d. vigorar •• WI& da. Partes, dentro de \UI
perf.odo de tria anoa .. contar da data d. sua •••inatura, não tiver
aati.feito oa ••ua coaprOlli••oa fund. . .ntaia, nOlHadaJH:ntel

a) que .. Parta angolana nio tenha po.to i disposição da Parte

bra.ileira o terreno nec•••ário '. outra. facilidades, . .
conforaidade oc. o que ••ti •• tipulado na.t. Acordo,
bl que a Parte brasileira nio tenha iniciado fie1c...nte os
trabalhos de conltruçio e. conforaidade c.. o _
esti
••tipulado n••t.. Acordo.

Cada wu da. Part.e. poder', al" di••o, convocar a ouu. para
l1iacutir a anulação do Acordo, no c.ao d. conaiderar que 11 não ••
verifie. . . . condi;!.. para o cwapriaento do Acordo.
f.

Feito e. Luanda e. 21 de janeiro de'UU.
PRO'l'OCOLO AIl\!:XO AO ACORDO ElI'1'U: O GQVERIIQ DA u:pCaLICA
!'EIlI:RATIVA llO aRAllIL E O GOI/IUINO DA REPOItLICA POPIILIIR DE
AIl00LA RELATIVO A COIII1'IlUCAO DI: PIl.IDIO UUJlIlO PARA USO
DA EHaAIXADA llO aRAlIIL EM LUAIlIlA

o Governo da República Federativa do Bra.ll

b)

cc:.o

obter.. ligação da
asgoto. da Luanda,

cl obter a ligaçio da
telex•• ,

out~á.

Ellbaixada i

l"

autorizações

que

for_

rlhJe elitrlca, d. água a

EJlbaixada à reda geral de talefona• •

d) facilitar i
Parte bra.ile!ra a aquisiçio de aaterial e
equip...nto para a construção, adJrl!nistração e manutençio
da Chancelaria,
que seja pa•• lvel obter no Jüercado
angolano.

A Parte brasileira se cOIllpromete a:
ai arcar coa todos os cuatos de elaboraçio
construçio e lIanutençio da Embaixada,

do

projeto,

bl .atisfazer o pag...mento da. taxa. exigidas pela ligação e
conauao de serviço. públicos, tais coco eletricidad.,.
igua, telefone, coleta. de lixo. outro. . .erviços poatas i
di.posiçio pela Parte angolana;

01 pagar a prestação anual pelo terreno. O IDOnt.ante da
preataçio ..
pagar ••ri
fixado
conjuntuaante
pela
autoridada angolana competente e pela Parte bra.ileira, ••
confol1lidade com um do. doi. métod.o. a.guintes:
li o preço anual do metro quadrado .. pagar pelo alugel
de uat terreno equivalente, ell. Luanda, JaUltiplicado
pela
.uperflcie do terreno ea metro. quadrados,

e

o

Governo da República Popular c.1e Angola,
(doravante denozainados tlpartes tl )

1i) o _nor preço acordado pelas Parte.,

d) o p&g. . .nto ae pr.st&;io anual acordada .eri efetuado
foJ:Sa qua a Parte angolana indicar,

da

Acordam o seguinte:

1.
na

A Parte angolana cederi i Parte brasileira um terreno situado
Avenida Houari Bowaedienne no 138, para a const.ruçÃo de UIl prédio

e) arcar COII o. cu.to. do projeto e conatruçio da nova
IIOrac51., _
terreno.. ..r cedido paIo cc.i•• ariado
Provincial d. Luanda, d••tinada ao. atuai. ocupante.
do
terreno referido no Artigo I do presente Protocolo.
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Acordo entra

ir..

bpúbllca

2.
I:a caao- de venda,
pr.fel.'iAclia,;
,

a 'a1'U aft4Jd1ana tosari do direito da

o Governo

rêetarattva

0t:111zacio d.
Inat:alacõ.. da

A ••rte brcBUclra tsr' o 41n11:0 d. utl11s.~ •
da
oa précSioa .1 cl)n.~E'tI14011 para oa tua .Q\lACi~ no
"RiIO I -do Acotdo .ctN . .acionado. pode
oa '1'"10., • Cl'l~io da
bibai.Mfl 60 Ir••i1. "1'-' utUizado. t
pot' cl4a4lo. In:••l1alroa
. . at••ia da ••ryt~ na "púbUca Popular. AJlqola.
1.

COMl• • • 1c 011

Agosto de 1994

Rabit.cio

da l<aplÍbl1ca

do

Inati

ta .rid10
!*baixada do

de

.r..

Urbano
il

Popubi:' de

!sobre.lll

para a
. . l.uan:da,

Dlplc.it1~O.r

rUftcionirloa

auparflc:h, a
tando a ~.rt:.
dual ,Parca••

ccnjunto~

facilitari

Cada uaa
da. Parte.
aca-p•.nhari • execução

no. .ari

ua repr••entant.e que, _
da Eabaix~d. ~ ativ...~t.

axecuçãO".

e

p,sron

I"l

'fécnicos.

IlD.'"

. . .ta cOftfoJ:'Jlldade, inforllO a Vali•• be,'111'r~e1D t;~ o rl!Jf·!:J'l(~,::'.l
Aoodo padui .atrar provilori. .nt. ca vi90r a partir
datll {I

d,."

toda...

• 'art. Aft9Olau' ee-Ilftiear • 'arta :braailelra qu~
tcaulid.... ..191da. pela"l tat.n. for. ~rl4a., Plê
be. . 4a axpoato no ponto 1. ~ Anit" VIII do ~~40 11. IUftC!0!1-8do •.

d.fialtl........t • •pk

Aproveito a

da. cbn.

(I,

C.. o o COnrftO da hpãbUca ".s.rativ. do Irasil eCIIMun:do' CClIil
••"• .t.lfpoa1;i5ea do L.""Ordo _ aM.O, talÜlO. MIIr. d. pfoplr quo õ
pr•••ate ~nata a . 4. r.apeaca: de Vo.... bc.llne1.,
"at.te~"
Co.j...t ...nta cca O AdOrdo . .
coa·.U.tu.. . · ~ Acor4,(j1 .1lDO. eatZ'ld QÓ
I\0Il80. doi. c:o....raoa.
.

AMIGO VIII

axpirado o prazo a. ccnce..io dI) direito aa
Parta angolana pOdará adquirir a propriadada da obra,
bra.U.!ra dJ.r.it:o d. nceber o valor. acordar paI...

Depoia d.

(j

~irihtr.tlvo••

""Q,

Ao 'arq bl.'a.Ueil.'.f dUl':aDt. o perlodO d. conc... Io· 40 diraito
d• •upez;Uai., t _ o direito de 4PIoUr ou al.teral' a. '.'con.uuC5e1
4.poi. "- ct?"~IJ1U~ pr"'~~Jlt. ~ 'uu aDfOlua.

Angolll

Coa.trocao é
AçUacão dllJ:;j

oportuai4lH p.ra

r.!ter.tr a VO.l,U bt:ellnt:.i ~ a

alMa .1..... conai4er.C'ão-.

2. "
-. r ••po.ta, inforao VcsaB baollacl. 4a .ttQO O. Gô~~'''E:~-o
br••l1.iro CQJlCOI:Q cc. o. tuac. ,da Mo~ actaa tr.lftacdta• • qut'l1~
jaau-at. cc. • pr•••ate, pa...rl • CQft.tttulr UIIl Acordo ••tra no",,:1
dol. acwar....

Apl'OYIIi to.

1rOUau. 4a aiüa

oportaJd.... para

.ai. a1ta_ c0IlII1df1racio.

r.ac-~u.

Vo....

~llbc:la

00

Roberto da AbrAU Icdri

A I . . bCaUacla o
Pa4m da

~

Cuuo Vu-D6Dn

lUal.uo d••

-LoJ-,

"la,lSe. burlor.. 4.t

Iap6IIUoa ..... lar de AIl901.

AviJo n' 1.282· SUPARJC. CIvil

"" 19J~..

Enc.tmin!lo ..... Secretaria • ~ do I!lt_ _ o SeM'" PresidOlltl '"
RoJll\bUca. ......pIlIbada de ExpooiçIo de MollY05 do Senhor MiDiJIfO de _
<in ~~
Exteriores. teIaliva lO !exto do AconIo !Obre • COIlSUIIÇIo e Utili1.açIo de WII Prtdlo .porn •
I,mpllaçlo du !DIlJIaçlleI da Embaixada do BruiI em LulIlda e pua HabiIJÇlo doo Funcionirlo,
DiplomJllcol. T _ • AdminúUativoo. celobndo 0lI1re o (lo"""", da RepI'lblka _ V I l do
BrulJ • o ao- da RepI'lb1lca I'opulor de AnIOlJ. em 28 de janeiJo de 19l19.

IlENRIQUE EDUARIJ0 FER1lJlJRA HARGREAVES
MiniSlro de ~ CheCe da Casa Civil
da Prrsi~ da Ilopd!lücl

aua ~.ccla. hato

PROJETO DE LEI N° 4.611~ DE 1994
(Do Sr Frrmci8Co Rodrigues)
b

g,r de

j ...in

de U".

Dispõe sobre a c~pacitaçio e competitividade da indústria aeronáutica. dá outras providenciaa.

••nhor Mini.tra,

'r.nho • honra da .cu••r r.ceb"'nto da Hot.
J:xc.lIncia d. 21 d. janeiro d. UII, cujo teor' o •• ,uint••

da

(As COMISSOES DE VIAc;JIO E TRANSPORTES, DE ECONOMIA, I!!

Vo•••

DOSTIUA E COM!ReIO, DE FINANÇAS E TIUBUTACllclI E DE: CON2
TlTUICXO E JUSTIÇA E DE REDAc;JIO (AllT. 54) - AllT. l~, UI

-Sanhor Hln1.tro,
'ranho. flonra d. inforaar a Vea•• Excelêncla que, co- viata a
f.clUt.t: . . .lhorar a. cond1;õe. da trabalho da .....1xa4. da ..públic.
"~.rat.tva do araa!l n. República Popular da .\nIJOla,
o eo"arDO. da
••púDUc:. popalar da Angola . .nlf••
di.poaicio de coaclulr cc. o
• GoV.rno da ..pública rtM!.ratlv. do ar••l1 o •• ,u1nt. AcoI:'4cu

t..

o CONGRJ!SSO NACIONAL decreta.
1 - Flc... isentos do IMPosto sobl'"~ produtos indl.H;;t:l'"i:J,li=~;~'J~ <:.or,
~\S
~el"onaY~s
e d«~\als produtos iUfI"OeSpacia.i§ d.
r"'brlcaç:io :n,,;;o:"-i1 y
qlJando saído~ de estabelEcilllEnto IndlJstl'"ial ClUIf os ,",OUvEI" pri:ldlJzido ..
Al'"t.

Agosto de 1994
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p~"'~9 ... a"o dnlcoz ?ara rins desta Lc'. crntCr'lcte--5C por "roduto .u::"oc;;'~~:d
~t'"')(h.l~o. eO,\\Q ... :o:t:ndldo !'la C:t.pítlJ.lo as 1)11 id"nt;f':c:\do ,co.,,) de :~v
ael"nnl'\utico, f:5~acíal ou.~erocsDacjat, I::ll Q'lalqIJCr.DIJtI"'O o::aj),tlJ,10 da :-00nlcnc,1 at IJI" a
as.,.! Ie ira de Mercador i as/S j '1tltllla Har''llon I ::ad~ W8H/s!n.
.
ql.1alq1J,Rr

a...

I
Art. 13 - E:ita Lei entra IrM 1,11;01" n. data d~ !!I.ua publ icaç:io.

Art. 14 - RevogaM-se o Decreta-Lei 1386. d. 31 de dEZ...ilbl"'o dR 1.'174 r \:le:nais disposiçõts e. contrário.

Art.
2 - É aS5leSil'U"ada ao ~!Iotilbttlcchtl:nto ~I'"OdlJtD" de Cll.1C tr'lta ,0 a:"t ;0
preceden'te,
a manutenc;io do Cl"'édito do IPI inCidente ~,,;.~:'"c ':1it,tar"'Jl,s ·u:··
",as,
produto:. liltCl"'llled:áritJs Ir Material de clllbala5lc,. .. ;:lIl~I"Clad~~ na

~'::~~ ~;~; za::oY:~o~;~d~~~~ I :~~~:~?~~ i ;~;;ail~~~ t ~~ :~:a~;;~~~:;'\~c~~
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i.,-

.... UBTX~XC"'TXU'"

.1i-

nlst.rla da P'.. :cnda.

Art. 3 - O 'crra",cntal, n101dc.,. ModeJo. c §ab.ritos. qua.ndo 'liaíjos de- C5tabe-le-cll\lle-nto industrial ~ ad4ulrldos dlrlltall'lcnt:. par ll':ott\!:IC'lt~lfttcnto "')~ololado PIIl]O Ministério da Aeronáutic., fabricant:R de ~ ... od\1~O. co;~;trtt~
dldos
,oslcle. S8.1 •. 88e2'" e S81S da N9Pf/SH. dest IrI~d05 a. l.1t 111::llÇ;;'O
na industrlallzaclo c. seus produto•• flc •• i •• n~a. do .Pt.

"a.

Art . . . - Fica. igual.ente ls.ntos de IP'r os ~rodutos a .... olt'lp.:::iaio; IM~:J~
tados
quando saído. de .M~"'.S•• br•• II.' .... de capttal nacional. h.br ....
c.nte' d. produtos aCl"oe.lt.c:lais . . . e adlll,lh'\do.. dh'.t,.cntc:
: _ por outro e.t:lbelecll.ento industr'lai. ~fabrlc.nt. de :lrodutos ac...ce... aclai.,
.

No Mundo todo. o. gOyerno .. ti. grand.. preocuP.~ia ell Dr~S."yar"
e :te.envolver a ca.. ac)dade tecnolótic. que a indllst,.ia aero.spacial 121"0pOl"'ciona, be. COJlltO M.ot.r o vollJMe d• • •pl"'ego de prof'lssionillis alt.lt'ler'lte
quallficada_ .. cuJo""'i:u.to de .. re,aracio .. Multo alto.
A indú.t,..la a.ro~s~.clal.. onde IrxlstC'.. li- 'ap'telt'lcnte •• oi.da ;oe10 ,overno do t'es...ct Iv,., ... í ... CoMa s. trata. 'ar.... de 'J. a.slJnto l::!lt
envolva cOMirc'D Internacional. nu. raMO .u. ". tornou alt ••ante :ofolpctlt iVO. o apolo co.tu••••r oculto ou dissiMulado.

:::-S....

111. - por aeracll.1bt consldtrado d. utilidade pl1blica. E:ll fI..Ulc;onnmcor. t L1
regular;
IV - por COMpr"ItSa ql.1t t}tplorc str'llço.. dc tiXi ...rl'"~o;
_ por órgão ou ct'ltidade d~ .. d"lni5traç~Q prlbllca dil"'ct<l c :nd.I"'''-

Financ: i;p.ll."nto .:li! v~nd~'5 3 ';~Has
l'1<i:ce'isldadcs da indústrjil~

ta.

C."1"'''5.

II
- 0'5 f:c..l,li~.. n'lI'nt.::lS ...:e au~:'l io ~ .~;a .... e9açl'ío ,"€rF:~. ,:)1'".:lt~l;ã:l E:i:Z .. "'
I"'a",. de ... ôo. e de treinar"ento. n,abtl'"ial do? ··~cliocon'i1.1nic<:\<;~o. 1"'''' ..1:\:11'",\ .. ';'g,açio ~ d;spositlY05 de ;apoio tUl t"l"'r~ (pi~ta E 'an9ôll"'). 'li .. í~oo; de «:.ta·'
b.llrcllIlrnto indl.1·:st:-iôll Oill"'jJII U~in:::il'S:O na lllan:JtJ!t'lç'i\:l. 'rot~'~" • 'Io .... i-u;;,;·
taçio de produtos cOIlPl"'e..ndldos nas I)051C;::ÕE::i 88'1 R 8el2 da. N9M/5H. c Jlt:!qllír"ido~ dir"ltt-:uurntlt·~.. l;l.'I Itntldadt'S dt qlJIl t .. at ... o artigo 4 (i"r:i'So<; :: .\
VII) r

,aparltlhos, lI'I3QlJinas. f"lrl"'l"'allle-nt:J.5. suas ;I;al"'tC';i Ir ;Jcc;::a'S s~:;a'
radas, sa idos da Irst:;ab.l.c i Mtnta I ndu5tl'" i III 'C adql.1 j I'" i d05 d í I"lrt'l:llert. ~lr
la. . .ntidades de que trata o al"'tígo 4 (inci'Sos ! ~ VIII) • .:I aI'" a 1.1t:;li=~;ão
elll suas of"jcin,as ..specializadas, se "t;llIIologa~ali :leIo HfnistlÍrio da AlEr.,·
r."\ut leal
rII -

eis

Ar"t. 6 - FicaM isentos do IPI. do j"'DO$tO dR i~portaçi" c ':fO'l ~el'flaj:; ~r.
buto. incid.ntlts da i.crta~iQ r-Irali'Z..d.. POI" tIlllPt"t'5a brasilltil"'a de c?t;);!::;o';
nac I onal. "abl'" ic:ante d. produtos ••roe5P"C la i s. dcst i nanda à sua O"~OI.1 i '53,
• desenvolvl.ento. produçla. e sel"'viço~u
I

- Matirla, Pl"'iill.s. jtrodutos Int.I"Mtdlarios, pec;a. cOi'/llll ••enta"-lr'l e

co.~on.ntes,

A.. t.

7 - O .l:tinlstlfrlo da F.zenda.. el\ll conjunto co .. o t1inistlÍrio da

A«"'o-

náutica. ,ara .,.Ita das iseneõe. pr.vista nest~ Lei .. I"'elacionar'á. 0$ ~I"'O
dlJto. c~r••ndldo. no. inciso. II • UI do al"'tílo $ e no incisa tI do
al"'t 110 41.
A.. t. 8 - O Hlnl.tlfrlo d. F.zenda e.t.belecerá o. cont ... ales nEccs'S"~ios
para a 'I"otftla das iater.,.e. I'lscai •• relativ•••nte aos Estabelecillltnta. indu.trlal. beneficiados ..elo disposto n~sta Lei, c r ..alizará. na
NI"/!H. o. de.dobra_ento. nece•• ár lo. ;à .s.. ec
i caEio dos produtos aera••,acl.l. , ••• (Y.I. d. in.enElo.
_

i"

"-'t. , - •

concedida 1"11111 ••10 do If'r às .. essoas Ju"{dlca. cuja. estabtlecl ...nto.. haaolo.adD' pelo Hlnlstjrllr da llieroftllut ica. tenh •• d~do ~a(da..
a ••ron ....... e outr'O' ,reduto• • • ,..o,.... clal • • •fet I....ad •• ati • data da viglne'a de.t. Lei.
Parágrafo dn i COI Inculltb .. ao Hi n i st"r i o d. Faztnda. ouv i do "tundo ncces!'ário, o J1lnl.t .... io da A.ronáutica, declara,. a reMi.sio.
~I"'t.
10 - O~
\,)'1
rui i I'"oe.t a.

I.Írgão'S li! .... ;;l;il:ladl;5 t:a ;;,1j~1i~':~I'Gol;io ~'.í!"lIc:a i;t<i~ral. d;:'".;:';:·~·
as f'J.nd,&çG;;!s . ;1 ...t \ tl.do::!<t."! ~ ,\\;\"1t tda~ :lôllo :'ader "ú'J l· co t: ~ ..
or3:\n:=:....,;Qe05 ~üb I) t:Gnt,'.;)loe d'r«t" ,:jl,! lndi:",.o:l:o Ca :.Jndio. dal"".:t,,:
H"It!:-~,"~r,.~I;\.
'.ao; ;\Q'.1i";I,;ÕIt5 dI!' a.ronaves t '~rH.!<tI~ ;trodl.!tos 'u~l"'o«s~,acia:"l.
('11<1 ~õ!t";ll..7'" .~.) ;j;'\t"i;."').fl] ~ d •., o1.t"t 1;0 1.71. .~a Con-st;!:t..I; ';'::0 :- édgrt\ 1, aa~ :;)"'-:o:!lt::i":oii por' ilftl:tr'e~~':i Ul"'a5ileir':;t<; <ir ,::a.:J;tal "~cio.'",l.
d~"''ti ...

;'\I"'t~
11 - '~3 "H!';i:so::n JOJI"{dicõls :lOdlll"'ão ,1edlJ::.r ."toi 1~ (IJ~.I Jl)r .;'!.'11"..:;) dü
rnlo;tO~t:1')
sobro!! a "'~nda d .. v;r,c. altErn~t íV'1r.IEnt2 "à 1:!eJ'.Il;âc ,~~ ..:n..c tr~':,
artigo 7 da Lei ~2491' d~ 23 dE olJt·.!bro dI!' 1?9~, ~';7.1jf: e;li~ ::pli~.;;:· :"!.,..;
~"Illcontlr, até- o vencimento da cota ,iniCia ou di.. 11lti .... a cota. do
.:,'')o"t.J,
';'Jal
iillF:ort"ncla c. a;ôc5 novas. InaliznávEi:i ~elo pr3.::o de do.~ ;:\ •. 0:'.
dI!' ~,\'pl"es." b.asileiras dlr t:apíta.l naciona.l de dll'"eito ;oriv~10 1;:1.111: I:cr.,'",.T\
como at:vidaJe, única ~I.I Pl"incipal. a prodOJ.,ão dI!' ;:I1"'"C:,..;to~ aerOlls:aacia",i,
v'!dad;a'5 3.~ a::ll ica"õ ..s ~1It t:-:\Ol"'tsas d .. Ulll .11...11I0 conglo ..ltl"'ado "conômlco.

Pal'"ágrafo dnico! .. oP,io dtt....tl"'i SirI'" f.ita na rRsptctlvGt dilc.la.l"'aç:io d.:
,"cnda, i nIPol"'t:a.ndo a roio apl i ca,io e. obr 1gato."ledadr d~ recolh i r.lznto ccnc
IMPiJltO, acr~5cido das Ml.!lta~ e correç:õzs cabíveis.
Art. 12 - As EMDren,s iOlJe tenhaM como fi nallcla~e. Iln i c .. e DI" i nC hal, a
produçio d« ".r'onaVES « dEma I s pr·odlJtos atrl"'oeS:lac I a i 5 no pal's, dedu;;:; I"io,
até o llMit. de ~.% (cinau«nta ~Ol" cento> da 1,'.1"051:0 sobrE a a.. nda .. ~"-o
vento. de "uals~ue,. natureza dEV\do. o v.lor devidaMente c:o"l'llll"l)vll.do d.~
despesas r~.llza.da. no país .. til atividades de ::testllulsa e detienvolvll'umtc.
dir .. t.M«nt~ ou eõ\l conYinlo COM outras IrmpriÍsas, Ctntros ou instituto~ -::€
pc-aquisa ou cnt.id.dcs br... il.ir...s dc ensino. oficiais cu rCGonl".tc:cilÇ.

.:!E

';1.11"'00;

e ....'.~at ,.v~. s c::r.\

,,>

:r.I:Ii!r':Uvos fi'!íCaís d .... ,;:r!ics. d~sd~ a .,.. nr;ào di: .",:I0~tü~ :lti
c"nl.alrno;a"i\o "<J.r~ i:v:tal.::lI;!i<J;

VI - 1101" ""IP,. .. sa d .. ael"'o'otogr ••ttl'" ia,
VII - por
d. avi.~io a~r'{c:ol.. ,
VIII - oor Estab ..1Rcimrnto ..spccíallzado ItM • • nutencâ'o. revi5io I: I"'Ir~a
1"'05 d.. produtos aeroespaciais, hOMologado pelo Ministério da Aeronálltica;
:X - Olor ~I"'O;:lI"'ct'árlo Ol.! c':l~"~ÓCl\'" ~~ :J.~l"o:"oõ\ve. ·.jitr,\:.~;~,rlo i:j'.\O {,.
;~~la ;aQnr;~lIltôllção da t" .. ,;~«ct:",,.a .. il.t:--''':'J,l:l '!! ,)rc"';~:o C~ aeron":llVP.

':: IJ~ ol:lt\l"'el:-::JS e os ,n5tr'J"''!l.l'''';05, OfAai.C:O ':ardo'S d~ ,;:':;tl!.~~:"tCI.,,,,"I:...
indl.1'it.rl'õ\l, de~t:i"'"dQs ao tbprR::!O ,\0-;' prodl..1to"io ("o,,'O.~';:~,,\,:: .~;)'\ n<:~ '::1.1":.;';:',
80ft.
eco:? '? 'JBé5 d;l. N3M/~H. e "cll:lJiridos djr'1t"l,1;E,;l:~ ~E:7t.'; s·t ·';;.'\=t, .::"
IHle tr..,f:a o ~\rtigD 4 (in::i-j')'t :- ;l. :'lCt;

a,oie " dis'~.l1lJ,do d. div.l"so'lo Modos. tais' co.o!

• Financl ••ento da. atividade. d
s ..uls. . . desenvolYi.ento,
Financia.tnto dlr 'I"'O~utos. :l ·
ol"'ia ~~s vlt::e"30 m;l~t"Jp,\·.~. <:: ... ~
~nstje :1 tr~r;:;rzrinc.3.
; ~ti-r., .. de -rl"l.,... ..:,;;,. ;: ~i: tEcnc:log;a ':Ja,,.,:\
os p:"odlJtos ciV i 51

rI - POr' cmpresa C"once.siDl'1ál"'la de 1 ínha rEgl.1 1 ar de tr'ansõJortr aio'"'i:'01

~

Cl"'ia,io de bal"'l"' .. il"'as nio it,lfanl!cg,kias - iJrll"tcipahllrnt:6r ~~c:
nológicoil.s - :)a,ra o ",ce-sso de concol"'rentcs ,ao t,htr"cado inttrno;
Ctssio de imóyels. equípalllento~ c instal;),'ô~!:.
Ilu'Stra.tivo desse aOtoio lIl.:e os ;::.aíses COlll política tecnol';gIC03
tIIa i s assltnt ada conclrdeM il ~IJa Indy.!itr i a - no CílSO, íl I óldú'-'itl'" J Oi I1CI"'O;;;'I.o:;ca - i O ~fllPa.I"'O au~ O ?l"'rsldEnt. Bi]1 Clinton F'I"'OCIJl"a dar às
ndtl::st:I"'.~·:'
80clng 'C !'t';1cOonncl Oouglas. ('ara COtnpensal'" a aj'll:l:i a'!lt 05 govl'l"'n(~;, ~"",.)~
PCU5 dEra. ao prograMa AirBIJ •• no valor de cefca de 1.4 b:lhõco~ oJlr ~ol.
re'lo.

Es.. alio i o q'.!E ilS na,õe• • • i 5 1l1adul"'as dio 11 5ua i n.:llhtl"': a ~ll
I"'oesltacial contrasta fort~.ente COII a nE91lgincia co.. que nosso ?aí~ t:'"at . o as'Sunto. depoís de havRI"'-,e con5truído Ulll patl"',llt8niO tltcnalóSl.co
Inestll'lláv.. l COMO o acu.ulado p.la EH8RAEIII - patl"'lmõnio e~s" alllea,ado de
dilapldacio .. dlssipaEi'o.
o. 'ato. depois de. gl"'acas às ISEnções concltdidas no Otil:cr~\:<J
Lei 711, de 1969" .Dccreto-L.. i 13961' de 1914, hav.,..os podido in~t:J.~,ar
IJlla indúst""'.~ .lt ••~nt .. co.petitiva c. n{y.. l internacional. co .. o t:I"'IHnaMento • qualificaeio el.v.da de .10 de obra dR prht~\I". linha a dt inttligincla tecnoUlica .. rctll"ou-s. Q apoio trlbutál"io antEl"'jorlllent~ CH'çttnt • • • 0 ..... 1tO te.~o e. que reduzi .....-se .. zero as aI íquotas d .. IPI C'lrereto nSl '9.694, d~ i6 d. nove.bro de 19'11) • do i~posto d. iM,ort3.çio
(Circular nQ l ' - DECEX. d. 9 de M..rt:a dlr 1992> para as a.ronav.s ~5tl'"a"
g.lra.1

EnCluanta isso. a pol lt Ic .. _tope de ·apola,. o CO.lltt I dor tstl";tngelro • dlscrl.lna,. n ••atl ......ente o produtor nacional levou Oi carga tl"ibut:ári. d. ua .....,Iio coa0 o EMS-12. Irasllla ao nívltl d.. 19.2:t do 5lrU ~I'"e
Dl"a.átlc:a rlryoltante • • cOM...r.,lo ."tr. essa e;arga tributiÍria t :');
atrlbuieÃo d. a1l4uota zero ,ara os avil• • •st .. an •• iros • •RSMOS usado'5.
quando la'O-r'tados •• l"e.l . . nar.al ou. ••diantlr" oP"l"'acio de 1••• lnl'

'o.

E.sa cOIIII.tholo d•• l ••1_ ..rOPDrclonada .. «1 .. aró~l"lil política
trlbutá,.ia.e t ..cnolillca suicida do a..... ll. tornolJ lIuase inViável a vlrnda
de avlle..... t. Et1'RAlR .. Ela' Já .x"Ol"tou. 196 .viie. Ira.l1 ia D.... os Est.do. Unidas e 8. ,.ra a EurOP••••• nlo con. . . uiu. Ylrnd.1" •• í. do .ue 1. no
Brasi •• Enqultnto Isso iillDortal"'a:.-o;se 39 a"'iõ ..s da cl"s•• coMauter (de "'".~'a
de ;lS:iltntos ~OI.!r.:O "31J::a~l"io'" '\0 il.vdio ""':lsil i~) •• n!pr., todo,; r.ovo; - na
yerdad .. 7'?% Irra,.. usado., (3. Iln idades).
t'a,,.,, cOIHie§uir vendeI" no 31"'a."il. 3.C:HlJR"ER tc.. ~"'.:::~i.~o d. "'~n
der ~vii'e. a 1J"":t .",presa :tstl"'",ngwlra, il L'l:R de tSlj& esta os e~l~or"tc "'ara o
3\"a511. ~Ol" 1'ltcio d. l ••• in•• :s~o já OCO'1'l"'tU c:o~ f:1J;ttI"0 avl";ie'5, "I:Cit .. tz~
lnente eXDortados ~al" •• d"POI1õ de dar llJcratlvidad.. à. 't~ll1r'l!'~a a"rE... d~clol"'~
.."tranieír:a, screU IIor nós iI\llDorta\!os.

Nll'iJ~1!'
contf:Hto. o ttllnli\40 ql.!E 'Se Dode roil.::~.· Da."-, rcvlrrt:rl" t:4\1
sltua.. io Irracional r. IIICSMO. 'iJul"'rc.llsta, fi: o t"tostab.lecl:'1ento cl"\oi i:ir;:"\ç:õ•• _ cr.gora .~al"'a ;!\ Il'tdlh;tl"'ia nwtcional. :tois ~ ~':itr~t131r11"'i\ já 90:::1. de
aI íqlJota. ::cro ll,aS I./,o,.tacõrs nDI"'Ilt~is ou ~s ...... 1 izad.ç 001" "'''Ia dE ","I"«nd ..r.t€nto Oll/:rC;lnt: 1.

Estou C~i"to de Que. COM O :;'I.!r~enl:o das v2r.das ••"'''0 ;'avrriÍ ?lrrda
dc ,-cce I ta. tI" i blJtál'" i a C'M drcorrinc: i ... dC'::l$a~ I senç:õ .. ~. il'"ilt;a'i ao InCI"'''l'lcnto da at.iví~.d« ~conõ,.. lca - b.stantC' infllunciitdo no ;:a50 da indústrIA
atl"'onáut ica.
indlhtrla

Estou SEglJI"'O. outl"'O'S.iM. d~ qfJ. li. gravidad .. da situaçio d~~oJ::)
c do It>lilgero dE Il"I"'acional1dade t:r:Juti\rla. 3.tlJa~~\ent. Y·9~"'~.:'

eM Mat ..... I. de inccont ivo à prodlJç'io ;'l.cional .. ~o de'SenvolYil'l~rl;o 0 1.1, .:I"l\O
"'en05, .anlJ.tenc;::âo da tec.nologia bl"'asll .. il"'a nC5S~ Cilt:lllJO. l"'ecol'lllrnd~l'";:(o !"'tloi-

ç:io pr'onta f! expedita ... condlJzirão ao IItX.llle ráPido ~ à apl"'ovac;$o 111"'genl::!!
deste P .. ojeto dr Lcl. A indús!:l"'ia acroniut ica nacional nio :)ode Pot .....c....
Sa1a das Sessões .....

-;9~.

de ....

~ •••••••••

de 1G'94 ..
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Art. 29 Eate Decreto .ntra •• vigor na data da .ua publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Art. 39 Ra1IC'1U-U a. d1.poalçõea a. contr.lrl0.
Bru!lia, _ 23 da
da..üro

da 1988,

1519 da Illdepanc!lnc1a a 1009 de Mpúblic••

CONSTITUIÇÃO

JOS~SARNEY

Bobeno eo-e. de Ab,... Sodré

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
~_

TitulaVD

DA ORDEM ECOrtOMlCA E Fll'lANCEIRA

••

a

do
S.H.
~ a
• 0IftZ0II,

11.01

§ 2" Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público
dará tratamento preferencial. nos termos da lei, à empresa brasileira de capitat nacional.

e.e:.- ,... 97 •.401l . de 23

de
dazellbro d. 10.1 •
Proaulgaçio I convenção Intama
c10nal aobre o 11a_ Ra~=
.1Ido da Daa1gnaçio a de Cod1f1caçio de Jlareaderiu.

o

8DCDZ'.

1102.11

-- Da peao não .....rior a 2000 Jcg, ...all0.

SI02.12

-- Da peso auperior a 2000 kg. va.io.

8102.20

- Aviõ.. • outro. v.!cuZoa ••reaa, de pe. .
não auparior a 2000 kg, vaaio.

SS02.30

- Aviõ..

- Ral1cóPtaroa'

• ·outra. veículo. aáraoa, d. paao

.upar1or • 2000 kg,
15000 kg, vazio.

...

não

.uperior a

S102.40

- Aviõ••• outro. veículo• •éreo..~. peao
.uporior a lS000 k'1. va.ioa

S102.S0

- Veiculoa ••paciaia (incluidoa o. satélit •• ) a •• u. va!culaa da lan;a..uto
Parte. do.....iculo. a aparelboa. &ta poaJ.-

8103.10

- Hélic.. • rotor•• , • eu. part••

11.03

ÇÕe. 11.01 0Il 11.02.

8tr.04

8S03.20

-

8103.30

- OUtra. part.a da av1õ.a ou d. hel1cóptaroa
- OUtru
PiÍra-quada'a, incluídoa o. pÍra-quecl.. d1ri-

1103.90
8804.00

11.05

Tr.n~

"'ri_.

d. atarri•••q.. a sua. part••

gívaia • oa giratório.; sua. pa~ e ace.-

Aparelhoa a

di.JIpe.1t1vo.

pora

lanç....nto

d. veÍCUlos aéreo.: aparelhos e disposi.tivo. para aterri.Age. de veículo. aéreoll
_ porta-aviões • aparelhos e di.aPOBiti~
s_J.baDt••: a~r.J.bo. s~adare8 d.e VÔO
_ terra: sua. part•••
880S.10

- Aparelhos e díspositivos para lançamento
de veículos aéreo., e suas par~es; aparelhos e dispÓsitivos para a~erriasagem de
veículo. aéreos era por~.-aviões e aparee dispoaitivos semelhantes, e suas partes
- Aparelhos si.ul.dor•• de vôo em terra,
suas p&r-e••

e

LEI N? 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991 (*)
Pre.ldente da Rep"bllca, u...!!

do da at:rilOuiçio que lha confare o art. 84, 1t. . IV, da ConaUtu1ção

a
conddarando que o Congre.ao Hac1o'la1 aprovo:u, pelo O.creto lo!.
q1daUvo n9 71, da 11 da outubro de !"1, a Convençao_Intemac1ona1 .2
br. o Siate. . RllrIIOnizAl!O da Daa1gnaçao a da Codificaçao da Mercadoria.,
call1brado a. Bruxalu, •• 14 de junho de 1913,
conaldarando q... o Bru11 notificou ao Conaalho da
Cooperação
Adu....1ra .. ratif1caçiõ da refar1da COnvenção, a. OI da novallbro dal1118,
a qual .ntra a....1gor na foraa de ..u artigo 12,
D&CIlI'1'JII

Art. 19 A COnvenção Internacional aobra o 518t...
'iarllOn1zado
da De.1gnaçio a de Codificaçio da MIIrcador1u, apen.a por c6p1a ao pra••nte Decreto, .arl axecutada a Cllllpride tão 1ntairaaanta coa0 nala
aa

contla.

-=-

""-lta
aio caacabt " " -

~_.

&eE'8OII.

- Plaaadore. a .......s.lta
- OUt""a
9áca1... _ _ (par ~o. beUc:ápt:azwoo. ....1õuh ".icu1oa ....-=iaia (iAc ~ oa . .téUt:aa) a
_
_:ú:alo8 da
'""9
toa.

11.02

11 -

b) percentuais de participação. no capital, de pessoas ~
cas domiciliadas e residentes no País ou entidades de'direito
público interno,

. .f.Ga.1.M

1101.10
1101.90

Art. 171. São consideradas:
I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras

estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao desenvoMmento tecnológico nacional, entre outras
condições e requisitos:
11) a exigência de que o controle referido no inciso 1/ do
C21put se estenda às atividades tecnológicas da empresa, assim
entendido o exercício. de fato e de direito, do poder decisório
para desenvolver ou absorver tecnologia;

tUri9t-b,

pua pc ; a l "

ATMDADE ECONOMlCA

e que tenha sua sede e administração no País;
11 - empresa brasileira de capital nacionaI aquela cujo
controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade
direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes
no País ou de entidades de direito público intemo, entendendo-se
por controle efetivo da er;n~r~sa a titularidade. d~ maioria de
seu capital votante e o eJÇérclClO, de fato e de dIreito, do poder
decisólÍo para gerir SUas/atividades.
.
§ 1· A lei poderá, em relação à empresa brasileira de
capital nacionaI:
I -- conceder proteção e beneficios especiais temporários
para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a
defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvoMmento do Pais;

apanlboa aé_ _ a..,.e1aia.
a _paftn

CÓdigo

de
Poa1çio

Capítulo I
DOS PRIl'fCÍPlOs GERAIS DA

.............................................................................................

OII_

Disp& sobre 11 t:t1pacitllÇt1o e <:O"'/Ntitividllde do setor de ilfformálicll e automação. e dá outras providllfCÚ1S.

........................................................................................................
Art. 7~ As pessoas Jurídicas poderão deduzir até 1'1. (um por cento) do imposto
je renda devido, desde que apliquem diretamente, aré o vencimento da cota única ou
da última cota do imposto, igual importância em ações novas, inalienáveis pelo prazo
de 2 (dois) anos, de empresas brasileiras de capiral nacional de direito privAdo que tenham como arividade, única ou principal, a produção de bens e serviços de informárica, vedadas as aplicações em empresas de um mesmo conglomerado econômico.
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DECRETO-LEI N° 1.386 DEZEMBRO DE 1974

DE

31

DE

Concede isenção de imposto sobre
produtos industrializados e d:í outras providênçias.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o item II do artIgo 55, da constituição,
DECRETA: .

Art. 10 São isentos d\o Imposto
sobre Produtos Industrializados. atendidas .as condições· ·estabelecidas neste artigo:
.
I - os produtos aeronáuticos, quando saidQS de estabelecimento industrial homologado pelo MinistérIo· da
Aeronáutica, bem como os por ele importados, quáIldo saídos para emprego ou reposição nos produtos de sua
própria industrialização ou em seus
componentes;
II - Os aparelhos e os inst.rumentos, quando saídos de estabelecimento
industrial, destinados exclusivament.e
ao emprego nos produtos ~!Tlpreen
didos nas posições 88 01, 88.02 e 88.05,
da Tabela aprov~a pelo Decreto
número 73.340,áe 19 de del.cmbro
de 1973, se adquiridos diretamente:
a) por
estabelecimento in iustrial
daqueles produtos, homologado pelo
Ministério da Aeronáutica; .
b) por empresa concessionária de
linha regular de transporte aét't'O;
c) por aeroclube
considerado de
utilidade pública, em funcio.:laJ1lento
.regular;
d) por empresa que explore serviços de táxi-aéreo;
e) por órgão da administração pública, direta e indireta;

1) por empresa de aerofot..,grametria;
g) por estabeiecimento homologado
pelo Ministério da Aeronáutica., E'Specializado em manutenção, revisão
e reparo de produtos aeronáuticos;
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III - os equipamentos de CS':guran..
ça de vôo e de treinamento, material
de radiocomunicação e dispositivos de
apoio em terra (pista e hangar),
quando saídos de estabelecimento industrial, para utiliza~ão eXClll.3iva na
manutenção, proteção e mOf/!:nenu.tção dos produtos compreendidos nas
posições 88.01 e 88.02, da mencionada Tabela, se adquiridos dir~tamente
por estabelecimento, empresa ou. entidade relacionadas nas aUneas "a"
a "fU do item precedente;
IV - os aparelhos, máquina..s, ferramentas. suas parteS. e "peças separadas, quando saídos de estabelecimento industrial, se adquIridos diretamente por empresa ou entidaje
referidas no item II para uttlizaçáo
exclusiva em suas oficinas especializadas' desde que estas sejam homologadas pelo Ministério da Aeronáutica;
V - o ferramental e gabaritos.
quando saídos de estabelecimento industrial, se adquiridos diretamentE
por estabelecimento homologado pele
Ministério da Aeronáutica, f.a.bricante dos produtos compreendidus nas
posições 88. OI e 88.02 da Tabela aprovada pelo Decreto número 73.34:0, de
19 de dezembro de 1973, dest:nadoE
à utllizaçãó·· na industrialização dE
seus produtos.
§ 1° Para fins deste Decreto-lei,
entende-se por produto aeronáutico:
a) os produtos compreendidos no
Capitulo 88 e nos Códigos 84. U6. 01. 00,
84.06.90.00, 84.08.01.00, 84.08.90 01 e
40.11.01.05 da Tabela apro'v3.da pelo
Decreto número 73.340, de 19 de dezembro de 1973;
b) as partes, os componentes e os
acessórios, de uso exclusivo ou principal nos aparelhos compreendidos no
capitulo 88.
§ 2° ~ assegurada ao estabelecimento de que trata o item I a manutenção do crédito do Imposto sobre
PrOdutos Industrializados. incidente
sobre matérias-primas, prodsJtos intennediários e material de embalagem, empregados na industrlallzação
de produtos aeronáuticos, admitida a
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sua. utilização OU restituição na forma que vier a ser estabelecida. peto
Ministério da Fazenda.
§ 3° O Minístêr1O- da Fazenda relacionará, para efeito da isenção prevista neste artigo, 06 produtos compreendidos nos itens m a V.
§ 4° O MInistério da Fazenda p0derá estabelecer controles espcdais
para os estabe!eeimentos i."1dustrtais
e para os adquirentes, em rel3.c;ão aos
produtos de que trata este ~
bem como outras medidas que entender necessárias ao controie dos beneficias fiscais previstos neste Decretolei.
Art. 2° ];: fixada em 10% (dez por
cento) a. al1quota do Imposto sobre
Produtos Industrializados, incidente
sobre os produtos classit1c&aos nos
Códigos 88.02.01.00 a 88.02.03.00 da.
Tabela aprovada pelo Decreto número 7:i:340, de 19 de dezembro de 1973.
Art. 3° O Ministro da I Fazenda
poderá conceder aos estabelecimeI!to3
homologados pelo Ministério da Aeronáutica remissão dos créditos tributários relativos ao Imposto sobre
Prod.utos Industrializados, que decorram de saídas de produtos .1,eronáuticos efetivadas até a data de vigência deste Decreto-Iei.
Art. 4° Este Decreto-lei entrará em
vigo]~ na data de sua. publ1caçáD, revogadas as disposições em contrário.
Brasil1a, 31 de dezembro de 1974:;
153° da Independência e 86° da
República.

DECRETO-LEI

N~

Agosto de 1994
2.433. DE 19 DE MAIO DE 1988
Di.piIe 10"'- o. ia.crum""tM fÚlUJUi·
roa nlati""" à po/itica iJtduotnal. MU' ob,.v~ meeacivoa ii.cli•• dá ouinl.

jetiva..

provid...,;u.

DECRETO

N~

99.694. DE 16 DE NOVEMBRO DE 1990
Reduz ••liquota do Impo!lto sob,.. f'ro.
dutos lndustriaJiz.dos, incidente, !lobre ••
aeron.ves que especifica,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçilo
Que lhe confere o artigo 84. inciso IV. da Constituiçilo, e tendo
em vista o disposto no artigo 4~, inciso r. do Decreto-Lei n!
1.199. de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam reduzidas a 0% (zero por centol as alíquotas
do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre as
mercadorias classificadas sob os Códigos 8802.1. 8802.20.0100.
8802.20.02, 8802.20.9900. 8802.30.0100. 8802.30.02, 8802.30.9900 e
8802.40. da Tabela de Incidência do referido tributo. aprovada
pelo Decreto n~ 97.410(1), de 23 de dezembro de 1988.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua
publicaçilo.
Art. 3~ Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Brasília. 16 de novembro de 1990: 169! da Independência e
102! da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

PROJETO DE LEI N' 4.628~ DE 1994
(Do Sr. Paulu Paim)
Modifica a Lei n9 8.036, de 11 de maio d. 1990, facu1
tando ao empregado com maia de UII\ ano de trabalho n!!

ma mesma empresa movimentar livremente sua conta vi.!!
culada.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 913, DE 1991)

;" :: .ó..,:;,,:~u~'t'ô.':;) .':.. ~ :~ .. [,..IU~J;;l' ;:01".1 :.~i:; Jl wu .nu; ili:
." I.t.orit" ,... !U4IVinlrl"nr Ii,·rrn.,..., .. !flln l"ont!1 "''''''I''*':M.

.'ior~o
"~f~nl:' ,o"."n·":!

,\.1 l. Z·

j;(,jiti.·v

d .... p• .uu de 6U

!, '·tl(i('r F",('('1It"·,, "'"t.lhmrnt3m ~t:t 'ri.

,.áClM(I~'

dLi. ':c

aWl pllhlk~'i",

"'ãao'"

•\.a-i. .,. ;;.~t... lci. cuh'.. coi"
wa.lilla d\: ão.. puWM.~íMI.
'\rt JU Il.." "':."n.·y :11( d"'JlfI!c~~ rl!1 "'I'ntririn.

EBm:sTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
.1. Araripe Macedo

.n'''iU·il.AI, ..\0
{1 rum!!~ ~k C.u.. .mti::. do, T~'mp:J d~ ~u·~;;:u i.'u:L".!;tui u:n
"",,,in,,alnl.. 'hl t ..,.h1tln1ttfnr. HII .,mll. IM. rl1'UR.n. et ~arNdQ ~n 't"rn *.~
..1..::.. :'m;ii~i;:. "'Qm,,1 d~iõa.iitil: .... ~~i:,m:.ia i!•• i::;'~.'.HO Ik li':.i~-••U quaaNu :.ti;
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DECRETO-LEI NQ 770 AGÔSTO DE 1969

DE

19

I:E

.,~. H f"I"fto'1~P

-f'"'p 'fN'" ",,"li "n ,.,.,"~:t"~r

01-.... ';·ViU :. \;Àiiillli.íaü

(, ("';n""li.-, ",..,fr..-:}' ....

,,«;,_., :'

-nII

htCst

.-nu-_,

:tu fblkh ;-fóKk"....- .:... rr..bib\'tl", ... (:..üxa

...:PC" '~I"'='nro'"

rio ..."mtn 'in f"ntfJn!f'J nlfo trnj,.

UIl!llU "&1U :.aiM: "Ihn UIU. " UiU"l~"i.c &:Aaiu &l.m '1.'l'U.·M"
rq.,.,.. !. ::1} tT:t ";'1 -:';111I' h~''''''H:'~'""i;W: ,,!:Ir" Ih,. rU~l:ihl"tt'm

Autoriza a União a constituir a
EMBRAER
Emprêsa BraszleirC'
de Aeronáutica S. A. e dá outras
providências.

ji;Unu

un

"
"SI"" ~'oilU"
ou.. .ôlulu.n.mn..in I'" nIM'-

d... F{. r.. ,.
"I":df:tr ..,.

~~,.

11t'1I'
~,

\t!·:UU!', .:"~!! ,~4 :ittb~In!!!'s ~li~';$ fr.1!ndunúrlas eorlstentes no PaiI
Hfior:.n:. 'nfl'W ti J'i'mnIWntaIO Ii_ cnllru "'Mui.... ft ~. dia
em ~W1S ~un~

I' :I ",,,'O"'RI;JfI('il

"i u ;

;~;:l",.'!' 1:-,;!!;:n!;I!!~u' : ..';;: ;\l'!:"~ ~·~:u:'S;t:lJ d(po~U-:td(r.)
",J('''I:_d:.t,c f'tlrrttt,h)'lf

~ur i:..:"v (nOni)HH1;;~

me"'m:_

e'I"!,~~I. OC4'Il'

-:·ir.li .. :c.

aMÍiiLo d

que, ~ ao ~.mpl'c.Qdu ~Dln ouW; de um. ano IUl
,",""'Ndu mnvimrntnr 'lvrt"lUf'nt,. ""9 ('o"hI viMUhNI••

iuiL

qt.ii. w"-:i.· ":uiU

.:~:. l·C\:W~

que lhe

pt'11t'JIf.'l:'aIl ~ ...
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PROJETO DE LEI N° 4.634. DE 1994
(Do Sr, E~ler Ribeiro.>

yl"ujdo

,~

Regulamenta a contribuição e doaçao ~ pessoas fisicas para
fins de tratamento médico-hospitalar e dá outras providências.
(As COMISSOES DE CIeNCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAc;Ao E INFO~
MATICA; DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E TRI.

"LEGISLACAO CITAOA ANfXAOA P '."
~OORUENAÇAODE ESTUDOS LEGISLATIVOS· Ccl:

H 11 H lI'fIMUO H 1 . (lJ

LD ..." 5.1117 CriII

BUTAÇJ\.Q; E DE CONSTlTUIÇll.O E JUSTIÇA E DE REDAc;Ao (ART. 54)

- ART. 24, II)

hndD de GaI'll1lÜlJ. do Tempo de Sm7Iço. • dd Otdnu protJidlnCÚll

O

.•••.••••••.•••••••.••.. n •.••.....•...•... •·•······•·• .•••••••.••••••••••••.•••••••....•..•..•..••

Art. 8." O empapdo poderá utl1lAr • coata WIculada, nu aqulntell COD~ c:onforme. • eüIpuMr em ~:
I - RelIcIadIdo O COIltratO de tral*ho. . j• .-n justa ClIUIlI, proYada esta
pelo. papn*!h) cQ ~ • que • m- O art1IO. a:. ou por decIaraçio da
em~ 0lr1IlIIlM por decIIio aa Justiça do ~• •ja por. Justa causa nos
tumoI éIo art1IO 4lIj da CLT. seja por ~ da au'lidade da em~ ou pela
túmiDO do COOtrAto de traDaIIIO por pi'Uo e.t1puJado, ou alnda DO CUO de
apoemtadorla c:oocedldII ~ prnla*lc1a social. • conta poderá ser livremente
.memu-tadL
_ llotlaçio _ _ doM. poIo _

(u.u,

S do

• .' 1.432. do

11 - Ifo ...... doi rMllIio, pelo ompnpdo, .... J......... 011 pela _
a ccma pocIon _ ~ parcial O\l - . eom a - . .
da . . . . . do _ - - . ou lia falta _
com • do
r c p _ do _
do TrabaIIIo o l'%1IYIcWada SOdaI (MT1'S1 nu ...
ewnteI SlCUAÇOea. _
com\1tQOfldU:
com J'*& _
_
do _

bl
tc~

aqulalçlo o
do art. 10 _

el _

.tI\1_ coa>orc1II,
_ _: OlI qropocuária,
OlI _

__

pnlpria

...... o

pnD*Ite

111:

o .......- cIu
~

OlI

.--u- pnotaçllM. noe

tamlIlar;

dI aquistçlo doi Iq~ _ _ • all"rldeda de natur.a autóDOma;
oI por _
de _
do ompnpdo dO .....

f_.

-

ord.. doda poIo docmo-Ioi n.' 20. de 14-9-1966 (0.0.

Redaçio doi inciooo _
1~19661.

In - 1lunD" • riIIacIa do cootrato da trabalbo. a conta _ t e poderá
_ _u~
la oco_ cIu hlpcl_ ~ nu Ietna "b" a "c" do item
tI
artI&O-

__
. . . _Lot_........_..

... 11.' , _ _ DI •• DI _ _ DI - l ' I

o~._"'2'_._·M--"--'

...................................................................................................

t_...-

n..- 5J.ot. dali da . . . . . _1M. • •
JItIIGIa. _

12 de 0UbIDnt di

_~_.Lot

~

da la1 I

'

_

CXJDtddD,

.1tL-

Ar!. 1·· rICa inltítuído o programa de apoio e conlrole de eontribuiçõcs c
doaçõcs às pessoas fisicao para l\n I de tratamento medico-hoopitalar. sob a .111"'....;';;0 ,L,
Lcgíjo BruiIcira de ~ia -loBA.

Art. '1! - O ~ a . . veiculado em rede de rádio e Iclcvido a nível
eataduaI, ICI'áplllilo e tcrá a cIuraçIo diíria do I'. lS· ( _ minuto e quinze 1CJUIIdot).

_ l O do 19n

~ll·19751.

.1 .pIIcaçIo
emq.....
blIJ. do capIl:II _

o CCl?'GRESSO NACIOl\AL decreta:

da

Paráplo único • AI CIllidadeI do aâIfncia lOCial e pmidmcja privada

poderio - - ~ • dapcua de produçIo do prnpma, • quait lido declutlwia do
rccpeclivo ~ de rmda.

Art. 3" - A abertura de COlItu bancáriaJ, cspecificu para contribuiçõcs c
doayõcs para fins de Iratarnento médico-hOllpitalar, só poderSo OCOITCI" em fonnulàrio.
própriOl do programa.
§ }O • a litularidade da conL1 será sempre do gestor nomeado para a
direção do programa a nivele.L1dual, peja presidência da LBA.

§ 2" - a transferência dos rccunoc ao beneficio do prograJm, ou a seu
re.ponúvcl legal, 10 dará imcdiatmIentc apác alcançar o valOS' dctct1lliJwlo para o
tratamento médico-hospitalar, objeto daa contnõuiçõcs.

§ 3" • o valor excedente de contnõuiçõcs deverá ser remanejado para a
eonL1 de outro auistido pelo prqgrama, que niD tcnh& alcançado rccunoc lufieientcs,
segundo critérios fixados pela LBA.

~

~:::.:J!..1'J.UJt:..-,:.o~==
~ ,,=-

LEI ... 8.038 - DI! 11 DI! MAIO
D.19901

Art. 4" • a seleção dos assistidos pelo programa Icvárá em conta,
pr1 nrilarialncntc. o car31cr de urgéncia c rclc\'áncía do tratamento. sempre a~ompanh3do .
dl.: laud(l~ medicos pertinentes.
Art. S'· As mensagens levadas ao ar. com fins de .emibilizar o público a
pai Ul..lpal. l,;omlJ '-OnlrlbUmle. do programa de assistência medico--hospitaJar. deverão

ubc:dl.:,,;cr ..:ntcrio!-. clico~ c morais.

Diap6e sobre O Fundo de Garantill do
Tempo de StNviço e d~ outras providlncilJtI

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua

pubIicaç6o, revogada a Lei na 7.839, de 12 de 0utubro de lQ8g. e u demais dísposiçOH em contra.

Braellia.

em 11 de maio de 1990; 1691 da

I~iae

Art. 6' • o participante do r ".,.ama de controle de contribuição c doaçõcs
a i'C\o.'H:i il...ka. para fin... de tra1amcntn médic{)oohuspitalar. pft:~tará conl3.-; â LBA
",'.ldll.ll. au I<nnino do t.."'mento. ou no p,aw máximo de 06 ( seis mos.. ) da daL1 doo
n.:..:chjmcnlO~ do~ recursos.
Art. 7" • Findo o exercieio fmancciro. a LBA enviará ao Tribunal de
CU"... u.. C"ia" prt:l;1af;io de contas do referido programa.

100- da República.
Ar!. ao - &ta lei entra em •
dispOIiç/leI em C4lIlII"áM.

11& data

de lIl& publicaçIo, n:vogadaa •

FERNANDO COLLOR
ZMia 1.1. C.rdoMJ de Mello
Antonio 1Mgri
MMgMide Proc6pio

JUSTIFICATIVA
Todos os dias a.ssistimos o incontável número de pcdídoc de ajuda por
p.rt" da na"'" população. para fins de tratamcntt> midieo-hoopitalar que CItio fora de
cobertura do••isicmu de atençio á aaúdc, públícoa e privados.
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São di\ ersos cartazes que surgem com
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PROJETO DE LEI N" 4,636, DE 1994

mais divCJ'SOl. apelos à

'en'í~ilid.d. humano com O fim prccipuo de se angariar rccunOl firwJccjros

para OI mais

(D~

\.&1'411..1'-"3 lIpu!i de: lralarncnros mtdicoJ. Algum deles pmsivcis de serem rcalizadol
excilllÍV.mcnto no exterior.
ASIim, com • criaçlo do programa, objeto dcoto projoio de lei, tclÚm
..... pc!JSOU •

oportunidade de

lCOUO 10

Agosto de 1994

Sr'· WlV1Ô~ RWIj)

Dispõe sobre a necessidade da realização de exame de sanid~
de mental a todos os candidatos a carqos no Executivo e Legislativo, federal, estadual e municipal.

rádio o i leiOVÍlliO, atravéa de rede estadual,

diari.om..nre, com o fim de rolgJriM, com o controie govcmamontal, OI recunos
suficiem... para " Irltamenlo propo<to.

IA COKISSk> DE CONSTlTUIÇk> E JUS'1'IÇA E DE REDAC!O)

É uma fDmUl' de implcrnental • parlícipaçio da lOCieclade em um
programa do ineg,ivd ounho 50"iai.

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

~ar

Art. 1; - Pa•• a a
.xama

PROJETO DE LEI N1' 4.635, DE 1994

no exacutivo

(Da Si"' WlUlda Reis)

apra~antação

obrigatória a

do

"Ai dada mental qua habilita· todos Da candidato I a cargos

~

• no laqia1ativo, redaral, estadual e municipal

a

sar juntada i documantaçlo priuia do candidata.

Dispõe sobre as despesas de sepultamento dos doadores
órgãos.

Art. 2g

de

sua publicaçio •

ta~i

- Eata tai entrará em vigor na d.ta
viglncia pelo

da

pariodo da 1 (um) ano.

Art. 3~ - R.vogam-•••• -diàpa.iç~•• eM contrário.
(M COIIISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAII!LIA; DE FINANÇAS
E TRIBUTAçAO (ART. 54); E DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE

JUS T I F I C A C Ã O

RE~AÇ!O (ART. 54) - ART. 24, 11)

De há muito

CONGRESSO NACIONAL OECRETA:
Art.

L~

- Aos cidadão! brasileiros que, comprovada-

tinada a evitar

QU9

58

impunha a adoção dessa medida,

mente, civ9rnm autorizado 3 doação d. seus órgios, será assegurado

talm9nte, para os elevados cargas a que

o

tivamente, ocupá-los e, neles, demonstrem, para horror

s8pultamento, ás QXpBn$BS das entidades da previdAncia

ca, da localidade

~m

públi-

pres.ntg Lei em 60 (sassonta) dias, a

con~ar

da data da sua publi-

cação.
Art. 2Q - Esta Lei entrará em vigor na data

ere-

de

ordem

distân-

desses distúrbios.
A presente Lei tem 9!!3 destinaçào: somente

per-

mitir qU9 entrs para a vida pública aqu9l9s qUB, ao menos, mentalmente, têm capacidade para tal.

Art. 3Q Revogam-s. as d!spoaiçõ •• um contrário.
Ã O

Sala das

Sess~8s, 9m

'I

S8

Passem,

conturbando e tumultuando uma atuação que se espera bem à

de sua

publicaç30 e terá uigincia pelo per!oda d. t (um) ano.

A presente propositura

propoem

mental, em condutas a comportamentos deletérias e assustadores

cia

JUS T I F I C A

S9

pera de 5BUS eleitores, e dQ povo, a sua incapacidade,

que residir o doador.

Parágraro único, - O poder Executivo r~gulam8ntará a

des-

um sem númsro de candidatos inabilitados, man-

reveste de máxima

da

- j'

d. 1994.

'"

\x./.
. t:":\~I,,'
"I

impor-

L."...... ".....

t~ncia,

p!rito

na medida em Que se reconhece a dignidade
de

B

o elevado

solidariadadê humana de toda aquele que, embora

_tJ,nda Reia

89-

morto,

Deputada Fadaral

virá a contribuir para salvar a vida de ~eu semelhante.

A doação

8!pont~nBa

de um órgão, para quem

tanto

necessita dale, cala, proPundamente, na alma de todos oa que
lumbram nease gesto belíssimo uma

das

maiores, senão

a

vis-

PROJETO DE LEI N1' 4.637, DE 1994
(Da Si"' Wanda Reis)

maior de-

monstração de amor ao pr6ximo.

go pela pátria, como a homenagem e roconhecimento que ae
post-mortom. a

BSSB

Dispõe sobre a responsabilidade criminal pela guarda de
alimento. estocados nos órgãos qovernam-ntai••

p,-

Daí a Lei assegurar ao doador um sepultamento

presta
(~S

verdadeiro exemplo de Pratsrnidado.

COMISSOES DE AGRICULTURA E POL!TlCA RURAL; E DE CONS

TITUIÇAo E JUSTIÇA

Sala das

S~ssõe9,

em i~ I

da

E DE REDAçAo _ ART. 24, 11)

de 1994

c
Cj
,J<Ç,,-~\L-\~

o CONGRESSO

O~utada Fadaral

por 89.ente incumbido da guarda

~d~

RGio

N~CIONAL

DECRETA:

Art. 12 - Configura crime inafiançável,
ticado

pelo responsável do Órgão

aquele pr!,

e por funcionário público.

de alimentos estocados,

ou

e destina-

Agosto de 1~4
dos aos

· i

OrgA~. 90v.rnamen~ais,

Que venha a

..

perm~tlr

os a1i-

que

mentes se eJtraviem ou se deteriorem •
Parágrafo único - a pena é de reclu.Ao,

de

três a

cinco ano••
Art. 2Q - E.ta Lei entrará em vigor na data

de sua

publicaçAo e terá vigência pelo período de 1 (um) ano.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
JUS T I F I C Á ç A O

das há longos anos, sem receber a necessária

II - no Yig~si.o terceiro dia do .es de cQllpettn
cia, no caso da segunda, efetuando-se os desca1toi
das obrig.çlles do aAs corrente.
III - Quando o oitavo dia ou o vig'si-a terceiro
dia coincidirea co. sábado, doaingo ou feriados,
o pag...nto dever' ser feito no 111 dia útil su.!!
seqüente.
S 211 O cálculo das parcelas eencionadas no ~
fo anterior ser' efetuado ap6s deduzidos os des
contos decorrentes de dispositivos de lei ou di
convençlo coleUva, observado o disposto no art.~.·
Art. 211 Esta Lei entra ea vigor na data de sua pu
blicaçlo.
-

NAo é de hoje que a impren.a diária estampa
ladas e toneladas de alimentos, da mais variada natureza,

tonela-

Art. 311

destinação,

e que

Mais do que uma indignidade, e um acinto

deiro crime permitir que essa quantidade gigantesca

i:'l

graos, de

carnes, de enlatados, de leite em pó , sejam queimados,

porque po-

dres, sem que, à tempo, sejam utilizados para diminuir a

afli;ão

do aflito.
Esses verdadeiros criminosos, genocidas até

elevada incumbência que lhes é dada. ter!o agora

que

a pu-

nição qua merecam - a cada! ••

Ir-

de 199 'I

.vl...

~*

verda-

de

as disposiçOes e. contr'rl0.

Sala das Se55l1as,e. JIf de

aaueles

que tanto sofrem e clamam por um prato de comida, configura

ReYoga.-s~

estoca-

apodrecem aos olhos de uma NaçAo de famintos.

11esonram a
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O presente Projeto de Lei visa a alterar
o dispositivo da Consolidaçlo das Leis do Trabalho que trata da
data de pagamento do sal 'rio. Pelo art ••59, tal COMO modificado
pela Lei nll 7.855/89, os trabalhadores mensalistas devem receber
o saUrio até o q!!into dia útil do me. subseqüente ao vencido.
Com a inflaçlo crOnic. que se observa
no Brasil
pelo menos quatro décadas. o poder de compra doS' ..
lários está cada vez mais dependente da periOdicidade dos reaju!
tes s.lariais e d. data de seu recebimento. Quanto à periOdicid!
da do reaju.te, n.da mais h' para se aperfeiçoar, na medida em
qua as politicas s.l.riais - inclusive a i.plantada com a Unid~
de Real de Valor - URY - j' prevaem reajustes mensais.

h'

Com essa medida estamos negociando
trabalno por capital em condiçOes de igualdade, uma vez que até
o presente apenas o trabalho tem sidO sacrificado sendo pago s~
mente após executado.
Para minorar o problema, nossa propo~
ta é que o sal'ri0 liquido do trabalhador seja pago em duas pa!
celas iguais, no mesmo mas em que é devido, a primeira vencendo
no dia 8, e a segunda, até no dia 23.
Pelos motivos expo.tos, contamos com
o apoio dos ilustres parlamentares à aprovaçlo desta proposiçlo.

PROJETO DE LEI NO 4,638, DE 1994
(Do Sr. Merval Pimenta)
Dá nova redaçáo ao artigo 459 da ConllOl1daçáo da. Lei. d~
Trabalho - CLT.

Sala das Sesslles, em jo{ de

r~t...

de 1994,

p.º

(As COHISSOES DI!: TRABALHO, DI!: ADJIINISTRAcJO E SERVIÇO
BLICOI I!: DB CONSTITUIÇAo B JUSTIÇA B DE REDAÇM (ART. 54)
- ART. 24, U)

o Congr.s.o Nacional decreta:

"lf;GISlAÇlO CITADA ANEXADA "'LI
COORDEHAçAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

Conaolldaçio das
Leia do, Trabalho
(CLT)

Art. 1ll O-nt. 459 da Consol1daçlo das I.eh do Tr!
balho. aprovada pelo Oecreto-Lei nll 5.452, de 111 de maio de
1943, COM a redaçlo dada pala Lei nll 7.855, de 2. de outubro
de 1989, p••••• viger COM a seguinte redaçlol

·"rt. 4'9 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S 111 Quando o pagnento houver sido esUpuhdo por
.ts, dever' .er ~fetuedo .. dua. parcela. iguais.
I - no oltavo di. do ... de co..:..Uncla, no ca.J di
prl..ira; efetuando-. . as desconto. de faltas do
.as anterior.

DECRETo-LEI ,.. 5.452 - DE 151 DE
.

MAIO DI! 1943·
TfruLOIY

DO CONTRATO INDIVIDUAL DETRABALHO

.

Agosto de 1994

DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

11764 Quarta-feira 17

Capítulo 11
DA REMUNERAÇÃO

diretamente às emoresas funerárias pelas agências da
Caixa Econômica Federal. mediante a apresentação da
respectiva fatura.

Art. 459. O pagamento do salário, qualquer
que seja a modalidade do trabalho, nio deve ser
estipulado por perlodo superior a um mês, salvo no
que concerne a comissões. percentagens e gratificações.

Art. 4Q No caso de comprovação de fraude por
parte das empresas funerárias. estas estarão sujei tas a multa eQuivalente a clnQOenta par cento de seu
faturamento bruto anual,

§ 12 Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado. o mais tardar. até
o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido.
•

RedaçAo dada pela lei nP 7.855/89, cujo
àrt. 4l! disp6e: '0 salário pago fora dos
prazos previstos

na

lei, acordos ou

can-

vençtJes coletivas e S6f1tBnÇas normativas,
sujeitará o infrator à multa de 160 BTN por
trabalhador prejudicado, salvo motivo de
força maior (art. 50 1 da CLT).
Nota - Multa convertida em 160 UFIR.
•

Este § 1l! substitui o parágrafo único anterior.

• . O decreto-lei nP 1.422, de 23 de outubro de
1975 disp6e sobre o salário-educaçlo
(0.0.24-10-1975; vigência a partir de 1-11976). Regulamentado pelo decreto nP
87.043. de 22 de março de 1982 (0.0.
23-3-1982).

•

Art.5Q Os beneficiários por esta lei não terão
direito ao auxfllo-funeral previsto na leglslacão da
Seguridade Social.
Art. 6Q OPoder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias,
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publlcação.
Art. SQ Revogam-se as dlsposlcões em contrário,
Sala das Sessões,aos

/<-

JUS I I F I C A C AO

V. neste volume li legislação agrupada sob
os tltu/os "GRATIFICAÇÃO DE NATAL" e
"SALÁRIOS".

PROJETO DE LEI N° 4.640, DE 1994
(Do~. MessillS Soares)

Oispõe sobre a criação do Fundo Nacional de AuxilioFuneral, e dá outras providências.

(AS

COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE FINA!
ÇAS E TRIBUT~çAO; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE ~
OAçAo (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. IQ ~ criado o Fundo Nacional de Auxfllo-Funª
ral-FNAF. formado com recursos provenientes da arrecadª
cão do Imposto de Renda e administrado pela CaIxa EconQ
ml ca Federa1.
Art. 2Q OFNAF beneficiará as famfllas de renda
mensal não superior a duzentas URVs (Unidades Reais de
Valor) ou seu eQuivalente em moeda corrente no Pafs, no
no caso de falecimento de um ou mais de seus membros.
Art. 3Q Obenefício previsto nesta lei consisti
rá na-valor integral do funeral-padrão. Que será pago

Se o Brasil hoje. Inclusive em dólar. é um dos
pafses mais caros do mundo. morrer aQui também é eK
tremamente oneroso.
De fato. os funerais. mesmo os mais simples.são
caríssimos. Incluídos o eSQuife e a sepultura desting
dos ao de cujus.
Por outro lado. as Importâncias pagas pela Previdência Social são Insignificantes e. por conseguinte. "ãbsolutamente Insuficientes para atender às despg
sas em Questão.
Torna-se Indispensável. por conseguinte,
Que
seja criado um Fundo Nacional de Auxíllo-Funeral.con~
titufdo com recursos originários da arrecadacão do Im
posto de Renda.destinado a socorrer as famílias
de
renda não superior a aproximadamente três salários mi
nlmos.
Assim. Quando do falecimento de um ou mais de
seus membros. o valor eQuivalente ao funeral-padrão
será pago pelas agências da Caixa Econõmlca Federal à
empresa funerária. mediante a apresentacão da respectl
va fatura.
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Para evitar Irregularidades. o projetado prevê
a aplicação de multa equivalente a clnQOenta por cento do faturamento bruto anual da funerária. no caso
de constatação de Qualquer fraude.
Também é determinado Que os Que se beneficiarem
da Lei não ·terão direito ao auxfllo~funeral previsto
na legislação da Seguridade Social.

Em se tratando de medida de amplo alcan~e social.
esperamos Que venha a proposutura a merecer o beneplácito de nossos Ilustres Pares.
Sala das Sessões,aos Y,!:>·

O~ . q '--\

Deputãd'; i1EsSlAs SOARES

PROJETO DE LEI NO 4.641, DE 1994
(Do Sr. MesSIas Soares)
Veda aos estabelecimentos de ensino de todos os graus
a cobrança de multa3 pelo atraso no pagamento das men
salidades, e dá outras providências.

(As COMISSOES DE EDUCACAO. CULTURA E DESPORTO, E DE
CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54)- ART.
24. Il)

OCONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lQ t vedado aos estabelecimentos de ensino
de todos os graus. a cobrança. a QualQuer titula. de
multas pelo atraso no pagamento das mensalidades escQ
lares. Que não exceder a Quinze dias.
Art. 2Q No caso de pagamento em atraso. será aplL
cada ao valor da mensalidade em atraso exclusivamen
te o percentual relativo à atuallzacão monetária •
com fundamento no mesmo índice utilizado para a cor
recão do valor dos tributos federais.
Art. 3Q A inobservància do disposto nesta lei
sujeitará os estabelecimentos de ensino Infratores
ao recolhimento de multa eQuivalente a vinte por
cento de seu faturamento bruto mensal.
Art. 4Q O Poder Executivo. ouvido o Mlnlsté da Educacão e do Desporto. regulamentará esta
lei nO'prazo de sessenta dias.

1'10

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data
sua pub11 cação.

de
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Art. 6Q Revogam-se as disposições em çontrá 1'10.

Sala das sessões.aos

/.r

,3<-

ro-_ h o'
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Y

JUS T I F I C A ç AO

Vem ocorrendo. no Brasil. um acentuado processo
de elltlzação do ensino.
Isso acontece porque o Ensino Público, além de
proporcionar educação de baixa Qualidade, oferece ny
mero extremamente limitado de vagas. enquanto Que os
estabelecimentos de ensino particulares cobram mensaI Idades elevadíssimas de seus alunos. o Que, forçosamente. acaba selecionando-os economicamente.
E~tretanto. o Que ainda é pior. e Que se transformou num pesadelo para os pais e responsáveis pelos
alunos. é Que apenas um dia de atraso no pagamento da
mensalidade significa o recolhimento de pesada multa.
Trata-se, a nosso ver. de um abuso Inadmissível
por parte das escolas particulares, Que deve ser coibi
do por leI.
Por essa razão. alvitramos. nesta proposição,
Que é vedado às escolas de todos os níveis cobrar multa pelo atraso no pagamento da mensalidade. desde Que este não seja superior a Quinze dias.
No caso. apenas e tão somente a atualização ffiQ
netárla. a mesma aplicada aos tributos federals.lncl
dtrá sobre o valor da mensalidade.
Afim de dotar a medida preconizada da Indlspen
sável eficácia. é prevista a aplicação de penalidade
às escolas Que Inobservarem referida norma.
Sala das sessões,aos\~ ·lt 1\\\'\~Ç' .\.\ ..

o •••

,.

Depurad'oMÉSSIAS SOARES

PROJETO DE LEI N° 4.642, DE 1994
(Do Sr. Messias Soares)

Determina que as emissoras de televisão e as salas de
exibição cinematogrãfic~ exibam produções nacionais,
na proporcionalidade que estabalece.

(As COMISSOES DE EDUCAC!O, CULTURA E DESPORTO; DE CI~~
CIA E TECNOLOGIA, COMUNICAC!O E INFORMATICA; E DE CON~
TITUICAo E JUSTICA E DE REDAC!O (ART. 54) - ART. 24,11)

o CONGRESSO NACIONAL

decreta:

Art. lQ Acada cinco filmes de curta ou longa
metragem
estrangeiros as emissoras de televisão e as salas de exlblcão clnematogrãflca deverão. obrigatoriamente, exibir '
uma produção nacional.
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Parágrafo único. No caso das emissoras de
televIsão, o filme poderá ser substItuído por um seriado
produzido no País.
Art. 2Q Na Impossibilidade de atendimento' da
proporcionalidade prevista no artigo anterior. os
responsáveis pela emissora de televisão ou pela S2
la de eXlbicão cinematográfica deverão justificar a
medida perante o órgão comeetente do Ministério da
Cultura.
Art. 3Q A Inobservância do disposto nesta lei
sujeitará os Infratores a multa equivalente a cinco
mIl URVs (Unidades Reais de Valor) ou seu correspon
dente em moeda corrente no País.
Parágrafo único. No caso de relncldencla. a
multa será aplIcada em dobro.
Art. 4Q O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Cultura, regulamentará esta lei no
prazo
de sessenta dias.
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua
pub 11 cacão.
Art. 6Q Revogam-se as disposlcões em contrário.
Sala das Sessões,aos
JUS T I E I C AC AO

Esse é o anelo desta propositura, Que preve a
apllcacão de penalidades aos Que Inobservarem suas
dIsposIcões.
Em se tratando de providencia Que, seguramente,
em multo contribuirá para a revitalizacão do cinema nª
clonal, temos a plena convlccão de seu acolhimento.
Sala da-s Sessões,aos /O/"~ • .;r.. _ "- __ /-.-? fi'
Depl1tado fESSIAS SOARES

PROJETO DE LEI NO 4.643, DE 1994
(Do Sr. Messias Soares)
Determina que as empresas que vendam produtos ou prestem
serviços ao Poder PÚblico, contratem trabalhadores men2
res, na forma que especifica
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 3.581, DE 1993)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lº As empresas de QualQuer natureza.Que ven
dam produtos ou prestem servlcos ao Poder Públlco,dev~'
rão. obrigatoriamente, contratar emPregados menores.de
catorze a dezoito anos de Idade.
Art. 2º O percentual a Que alude o artigo anterior será determinado em regulamento.

Há em nosso País, há anos, um processo vertlg!
noso de abastardamento da cultura nacIonal, Que vem
sendo substituída por valores emprestados de outrospaíses, Que nenhuma identldadi tem com o povo brasileiro.

Art. 3Q As emPresas Que Inobservarem o disposto
nesta lei terão anulados os respectivos contratos celebrados com a Admlnlstracão Pública Direta e Indireta, sem direito a QuaiSQuer Indenlzacões.

O cinema nacional, por exemplo, após o renasci
mento do clneE novo, acabou sendo seDultado na fam!
gerada Era Collor, com a extincão da EMBRAFllME.

Art. 4º O Poder Executivo. ouvidos o Ministério
do Trabalho e'a Secretaria da Admlnlstracão Federal,r~
gulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Felizmente, observa-se agora uma nova revi tal!
zacão de nosso cinema, especialmente com a crlacão dos polosdo Espírito Santo e de Brasília, e com a
co-producão de alguns Estados e Municípios.
Entretanto. por Incrível Que possa parecer, o
cinema brasileiro não encontra mercado em nosso pri
prlo País, POis os exIbIdores, teimosamente, Insistem
em eXibir Henlatados H Importados, o mesmo acontecendo
com as emissoras de televisão.
Por essa razão, temos para nós Que deve ser d~
terminada uma proporClonalldade mínima de exlblcão de um filme nacional para cada cinco estrangeiros •
mostrados tanto na Televisão como nos Cinemas.

Art. 5Q Esta lei entra em vigOr na data de sua
publlcacão.
Art.

6Q Re~ogam-se

as dlsPOslcões em contrário.

Sala das Sessões.aos
JUS T I F I

ç

1'.. ~ ;r.,...... ~ _

AC ~
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Q

o Brasil trata com enorme crueldade e desumanl
dade sua Infância e adolescéncla.
Em verdade, somam-se às dezenas de milhões os
denominados meninos e .entnas de rua. Que. abandona-
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dos por suas famílias. pelo Poder Público e pela cQ
munldade. perambulam pelas vias públicas. sendo aliciados para a prática de toda sorte de Infracões.
ra sobreviver.

Art. 22 O benefício a Que alude o artigo anterior
consistira no abatimento de até dez por cento do ImpOi
to de' Renda devido. relativo ao ano-base em Que forem
publicadas as obras de autores brasil&iros.

Evidentemente. entre catorze e dezo.lto anos
de Idade tanto esses Jovens abandonados. Quanto os
vinculados a famílias de baixa renda. não consegue m
nenhuma ocupacão. sendo-lhes vedado o acesso ao em
prego.

Art. 32 O Poder Executivo. ouvidos os Ministérios
da Fazenda e da Cultura. regulamentará esta lei
no
prazo de sessenta dias.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
pUblicacão.
Art. 5Q Revogam-se as dlsposlcões em contrário.

Pª

Pois bem. como uma primeira tentativa para Que
toda essa mão-de-obra ociosa possa trabalhar. preconizamos. neste projetado. Que as empresas de QualQuer natureza. Que venderem produtos ou prestarem servlcos para o Poder Público. deverão recrutar trª
balhadores menores. de catorze a dezoito anos.
O percentual será determinado pelo próprio
veFOO. após os devidos estudos.

6Q

Apropositura também estabelece Que as empresas
Que deSCumPrirem a determinação terão os respectlvoscontratos celebrados com o Poder Público anulados.sem
direito a Qualquer Indenlzacão.
Pelas amplas e profundas repercussões de cará ter social Que ensejará. esperamos Que a Iniciativa
ven.~ ... merecer o beneplácito dos Ilustres membros de~
ta Casa.
•

Sala das Sessões.aos \ 'J

A

..:... }."\.'J. '<....."" '-"
~
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De~o~SIAS SOARES

PROJETO DE LEI N° 4.644, DE 1994
(Do Sr. Messias Soares)
Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal às entidades editoriais que publicarem obras de autores brasileiros, na fOrma que especifica.

(As COMISSOES DE EDUCAClI.O. CULTURA E DESPORTO; DE FIN~
CAS E TRIBUTAClI.o; E DE CONSTITUIC!O E JUSTICA E DE RED~
clI.o (ART. 54) - ART. 24, 11)

OCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lQ As empresas editoriais Que. a cada cinco
obras de autores estrangeiros. publicarem pelo menos uma de autor brasileiro. receberão o benefício fiscal
de aue trata esta lei.

Sala das Sessões.aos
JUS T I F I C AC ~ O
Desde os tempos de Machado de Assis. de
Raul
Pompéla e tantos outros. até Erlco Verlssimo e Jorge
Amado. a literatura brasileira sempre demonstrou vi
goro criatividade e puJanca.
Entretanto. em todo esse tempo. e partlcularmea
te no Brasil contemporâneo. contam-se às dezenas os
escritores brasileiros. Que produzem obras de raro Vg
lar literário. Que não conseguem ter seus livros py
bllcados.
Chegou-se até ao paradoxo de alguns autores coa
seguirem publicar suas obras no Exterior. textos Que
continuam Inéditos no Brasil.
Esse fato ocorre. fundamentalmente. poroue os
editores nacionais dão preferência. sistematicamente.
aos
a obras de autores estrangeiros. em detrimento
escritores brasileiros.
E preciso.como imperativo cultural. Que as edi\Q
ras publiquem os textos de valor de escritores brasi lelros. a fim de resgatar a lmoortâncla de nossa literatura.
Não nos mobiliza. evidentemente. nenhum esplrlto de xenofobia ou de nacionalismo exacerbado. mas apg
nas e tão somente o legítimo desejo de Que os autores
brasileiros tenham seus direitos respeltados.com suas
obras publicadas em seu próprio País.
Por outro lado. como constitucionalmente
não
se pode compelir as editoras a publicar textos nacionais. preconizamos. na proposlcão. aue as entidades da espécie Que. a cada cinco tltuios estrangelros.edl
tarem pelo menos um nacional. terão direito a desconto no Imposto de Renda a pagar. o Que configurará um
Importante estimulo para Que os escritores brasllei roas tenham suas obras publicadas.
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Em se tratando de medida de interesse da Cultura brasileira. hoje tão desprestigiada, temos plena
conviccão de que a iniciativa haverá de merecer acolhimento,
Sala das Sessões,aos "..,. ~t!" ,r",,... ~ ~ /$'$'?

§ 1~ A seleçio dos inscritos ao benefício de que trata esta
lei será feita pela direçl!o da instituição de ensino superior, jun·
tamente com a entidade máxima de representação estudantil da
entidade.
§ 2~ O financiamento dos encargos educacion.is poderá
variar de trinta a cento e cinqüenta por cento do valor da men·
salidade.

..............................-

.

DePl1tádo-MÊsSIAS SOARES
PROJETO DE LEI N° 4.647, DE 1994
(Do Sr Ivo Mainardi)

PROJETO DE LEI W 4.645, DE 1994
(Do Sr. Pinheiro Landim)
Altera dispositivo da Lei n9 8.436. de 25 de junho de
1992, que "institucionaliza o programa de Crédito Ed~
cativo para Estudantes Carentes".

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAo, CULTURA E DESPORTO, DE FI
E TRIBUTAçAOl E DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE
REDAçAo (ART. 54) - ART. 24, II)

N~IÇAS

Art. 1··

1De1ua·.. DO ortilO 2· . . Loi DO. 1436, de 25 de11dlo de 1\192 o ~o
••, com. IOJlÜDIe redoç":

"I.· . No pnzo mIoâmo ele 2 - . • c _ da doia ele pobli~ ele'" lei,
0 1 " ' - dHtiMdoo ao JlI'OI"II!I8 davwIo .... MieillllH P"" lleoc1or.
loIaIidadt dor aIuaoc cp .. cmdidIIem ao ~ e lp _jllll
~ _ cODdiçllel nlIbeleeidu pel. pre_e lei".

vi,.,..

Art. 2··

EIla lei ..... Im

Art.]••

lltvopm-Ie .. dilpOliçllel em COlIII'Wio.

doia ele _ publicaç".

Altera a redação dos artigos 178 e 185 da Lei n9 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 3.518, DE 1993)

o Coosr-o Nacioul delnta:
Art. lo. O art. 178, da Lei No.
vigorar com a seguiDt4 redação:

~.869,

de 11 de janeiro de 1973, paNa.

•Art. 178 O pnzo, eotabeIecido pela lei llIl pelo juiz, 6 coolinDo, nio
lle intaraIIpeIIdo DOI tiDdoI, eXl:do DOI pr.- iguait llIl iIIfaioiet
a O~ (cillco) diM qU&Ddo nio Mrio <:<JIIIlIlb OI ~ domirIp e

feríIIdoI."
Art. 20. O lIt. 1M, da Lei No. ~.869, da 11 da janeiro da 1973,

x-a.

vipIr lICRlICido do leI1IÍIIfIll pII'ágro1b único:
"ParáBndb único. Em todolI OI pro2lOI ipiI 011 iII1i:rice8 a O~(ciIIco)
dias nio Mrio <:<JIIIlIlb ~ cIominp e ftriadoI.·
Art. 30. EIla lei CIIIIIa em vip na daIa de lia publicaçio.
Art. 40. Rm>pm_ u

cIisposiçlIet em cooIrírio.
JUSTD1CATlVA

rr...-

~ ~i. objolivoa do
ele Cridito EGIcIIivo para EaIudaaIet CIrIlIIeI
com hqll6lIci. 11m lido oIiaocador pel. ptnDIIIt'lIle &lia ele n _ para _ pl_

realizaç...
Al, cOMequfncill ele". cr&tie. &lia ele recunOl ... por lIII lado • re~ da
credjbiljd8cle cio JWOlIl'WMjuaIo ao _ "pIlblico alvo" _o peJOI _ _ pIpIDtlIIOI
...... _ &lia ele
i. do p r _ ele Itloçlo dor aprovados;. ,pelo oulro lado, o

M'JÍIIIIlIIO ele
I.si" ele jo.... IIlIIdamn cp .. vi." obripdo& • abIIlcIoo.- o ano
ele ~ por lVllH pcrIIlIIlllle lIIIteriai•.
A aprovaçlo . . . lei ......Ieceria • obripIorieclecle,
da parti~ ele
ACInOII'.....dIlcaç", ele .. paaIir ao pro.- dolaç.. orç
capaz ele lItacIer
todo .lJIIIcpr Hludlae CII'IIIIe cp lO Mbilite ao '-d/cio, ~ , cooIudo, •
pnocupllilO com o _ cIeaoDlpftbo M decacnr cio CIlI'lIO.
S6 _im .1lInlDOI pI'IDiDcIo, ele filnDa .reli.... ~dacIe ele oporfIDidtde. para
_ ... fiárM pr1IÇlleI ele HludoaI•• bnoilfk
'õ , o.f .'1 L{

I \

M ~ lIlJ'Cridu • no lIaItido de procurw evitar que u
inlimaçõs fluam ~ _ úbadoI e dllminp, ccmM> por ex=plo u
~occrridu IIU quintu-léiru, tem leU _
inicial UM ~ e
enc«ram, impreIsivelma1f 11M terçu-feiru, teIIdo que a maioc perte doi prUOIlio
de cillco dias.
M preICI1te8 ~ propoIlU pretendem lIIiniIDU o dcIpIle
lOâido pelO1 advopIoa, ~ • <nupumeltr lIIlIIS fiuais da _ _ cem
atividIdcs de lDhIIbo t, cspecialmmte, viabilizar • j1ll1lada de docuziiIIuoI que
comprowm' reiviudicaçio, laIdo em \'ÍIIlI a dificuldade Da ~ de provu.
Assim lIIlDIIo, ccntImOil com o apoio de lIOUlJlI
parei no
Collpaao Nacioaal pII'& • aprowçIo deite proj«o.

a-

SIIa ....

-.-tlS"cú

rL

t.Ú

.rC(f1

"LEGI::iLACAo CITADA ANi:XADA PELA

r, (lROEI.ACAo DE ESTUDOS LEGISLÂTlVos·c.m"
LEI

N~

8.436, DE 25 DE JUNHO DE 1992

'UGISlAçKo tir AO" ANEXADA I"fU
CQOIIDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· Colll'

LEI N? 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 (*)

lDstitucionaliza o Pro61'ama d. Crédito
Educativo par. estudante. c.un~•.

Institui o Código d~ Processo Civil.

o Pt~sidenre da República:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1~ Fica instituido o Programa de Crédito Educativo
para estudantes do curso ul1iversitário de graduaçio com recur·
sos insuficientes, próprios ou familiares, para o custeio de seus
estudos.
Art. 2~ Poderá ser titular do beneficio de que trata a pre·
sente lei o estuilante comprovadamente carente e com bom de·
sempenho acadêmico, desde que atenda à regulamentação do
programa.

Faço saber que

O

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LIVRO I

Do PROCESSO DE CONHECIMENTO
TITuLO V

DOS ATOS PROCESSUAIS
CAPiTULO I

DA FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS
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CAPITULO 111
DOS PRAZOS
~lJo/

ou Disposições Gerais
An. 177. Os .tOl processuais rea1izar-se-1o nOI prazos prac:ritOl em lei. Quando
o juiz determinari OI pruol, lendo em conla. complexidade da causa.
An. 178. O pruo, est.belecido pela lei ou pelo juiz, é continuo, nlo se interrom·
pendo nOl feriadOl.
An. 179. A luperveniência de Céria suspenderi o curso do prazo; O que lhe sobejar recomeçar' a correr do primeiro dia útil sepinte ao termo das féria.
esta Cor omissa,

o Vld< _/11$ do TF1I.

An. 180. Suspende-se também o curso do prazo por obsticulo criado pela pute

ou ocorrendo qualquer das hipótaes do art. 265, I e 111; casos",n que o prazo seri restitultlo por tempo ipal ao que Caltava para a sua complementaçlO.
An. 181. Podem u panes, de comum acordo, reduzir ou prorropr o prazo dilatório; a convençlo, porém, sl> lem eflCicia se, requerida anles do vencimetitQ do prazo,
se Cundar em mOlivo lqitimo.
I 1~ O juiz fllWi o dia do vencimetito do prazo da prorropçlo.
I 2~ As CUIlU acrescidas flCUlo • carlO da pane em f.vor de quem Coi concedida
a prorroaaçlO.
An. 182. t;; deCeso'" partes, ainda que tndu estejam de acordo, reduzir ou. pror·
fOPI'-OI prazos peremptórios. O juiz poderi, nu comarcas onde Cor dinci1 o transporte, prorroaar quaisquer prazos, mu nunca por mais de 60 (sesoenta) dias.

• VieM.,.

j(J1,

Paripafo único. Em caso de caiamIdade pública, l1Qderi ser excedido o limite
previsto .-e artiao para a prorropçIo de prazos.
-.

An. 183. Decorrido o prazo, extinaue-se, independentemente de declaraçlo judio
cial, o direito de praticar o ato, rteando salvo, porém, , pane provar que o nIo realizou
por jUSla causa.
I 1~ RepUla-se jUSla causa o evento ÍDIJXCViIlO, aIbeio , voDIade da parte, e que a
impediu de praIicar o ato por si ou por 1II&IIdaIirio.
12~ VeriflC&da .jUSla causa0 juiz permitiri'parte a pritica do alO no prazo que
lbe uIiJIar.

Art. 114. Salvo disposjçIo em contririo, compuw-se-Io
dia do começo e incluindo o do vencimento.

.

OI

prazos, excluindo o

• 0'4"1,0 COM ~.,.,.",.,..",. úi If.· s.m. *l!" OfI.,.1wo .1173.
I 1~ Collsider&-se prorropdo o pruo até o primeiro dia útil se o vencimento cair

em feriado ou em dia em que:
I - Cor determinado o fecbatnellto do fórum;
11 - o expediente COrente Cor encerrado antes da hora normal.
• f /!COfIII'IIlIlIlIçlIO.."."..,.LM,,!S.m.dtll!dtlot«IfbtrI*J173.

I

2~ Os

prazos somente com<çam'a correr do primeiro dia útil .pó" • intimaçlo
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Art. 21 - O ~.nd.ta da. PrlrlitDI, Vica·Pr.rlitaa a V.r~
ador•• aleitai da acordo COM •• ta lai, coincidir' COM a doa Prereital, Vice.Prefeito. I Vlr••dar•• dOI d••• ia .unicIpioa. alei tos Im
03 d. outubro d= 1992, tlr.inanda· i 31 d. d.zaobra d. 1996.
A~t. 31 .-Para .1 .1.lç~•• previ.ta. n••ta lli, o prazo
d. rili.çla p.rtidári. da. c.ndid.ta. Inc.rr.r-I.-á no dia 16 d.
j.neira d. 1995.

Art ••1 - SoManta padaria votar OI al.itar •• do. r"plctiva.
1994.

~uniclpial

r.9ul.r••nt•.

~n.crita• •ti

a di. 31 d. m.ia

d.

Art. 51 - A. Canv.nç~••• ftunLcip.i. P.rtidári.. d•• tin.d.. • d.liberar lobra callgaçe.. I ••calha da candidatol slrio rlalizada. a partir da 16 da janeiro da 1995, • o rlQuerimento da r~
gistro dos candid.toa dl'Jará aar aprasantado ao Cartório Eleitoral
ati i. 18 (d.zaita) har.a do di. 18 di r.v.rlira d. 1995.
Art. 6Q _ Aplicam-sa na. aleiçaa. da que tratam os artigol anteriores a Lei nQ 8.214, da 24 da julho da 1991,como tambúm,
no QUI couber, a legislaçio eleitoral a partidária vigente.
Art. 7Q _ O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruçl5a. para o fill cumprim.nto d.sta lai:.
Art. 811 _ Fica o Pod.r Executivo autorizado a tomar
as
provid'ncias legais a adlnin~5trativa., via.ando o cu.taio das despesa. ralativas à .retivaçlo do procasao alaitoral estabalecido neata
lei.
Art. 911 _ Esta lei Intra em vigor na data da sua publicaçlo, revogada. aa disposiçl5aa .~ contrário.
Pl.nária Uly •••• Gui••rll••• , 15 d. junho di 1994.
J U5 T I F I C A

ç • O

Inúmeros slo os Inunic!pias criada. IIn todo o Pala que estio impedido. da taram a'ativad•• as sua. respectivas autonomias a,g,
~lni.tr.tiv •• , uma vaz qua a inatalaçlo d••••• municIplos
da pendeM
diretamente da alalçio • pOSSI dI sau. ra.pectivo. Prar.itos, Vice-Prar.i toa • V.r.ador•••
Ad.~.i., .gu.rd.r ••• l.iç~•• ~uniclp.ia g.rail d.
1995
para a .rativa inatalaçlo dOI ~unic!pio. rlcém-crladoA i Q
mIamo
qUI rll.gar ••••• cOMunidad•• ao total abandono, uns. v.z qUI os ch!.
~ado. InunicIpiol ,I.~do. qu.i. for •• d•••••br.do. OI munic!pioa rec'.-cri.do~nlo Mal. axecutarla nen~~~~rg~~ inv••timanta.
naqual...

. ).

(art. 240 e pariarafo único).
• f 2.- COM

rrtMçIo.,,,,,,,,...,,,..1Ai

fI,-

8.079• • 13 •

.,mtbro" 1110.

• VkIe.n• •
o VkI<.-t. 12J do ~ Civil, .". 77J IM ~ tios Lndo
7lIII do C6II~
.. d o _ o Yldl:"'. 2ID.pftftrtftltlDIAINtJ.I12. d<2Jd<_doJlIff, CóoIIso ~--.
• VicltlJ«:rlto.ltilt"J.6IU• • 9.JItfrJtIJtG.JHI.~~"""""W&

r _•.".

An. 185. NIo h.veado preceito 1epI nem usinaçIO pelo juiz, seri de 5 (cinco)
dias o pruo para • pritica de alO proccuuaI a carao da parte.

PROJETO DE LEI N° 4.648, DE 1994

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PFlA
COORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. c.r:

LEI N? 8.214, DE 24 DE JULHO DE 1991

(Do Sr. Nidas Ribeiro)
Dispõe sobre a eleição para Prefeitos, VicI-Prefeitos
e Vereadores dos municípios novos, criados até 31 de
.gosto de 1994 e dlterairÍa outras providências.

Estabelece normas para a realizaç40
das eleições municipais de 3 de outubro de
1992 e dá outras providéncias.

.

11 COMISsAo DB CONSTITUIçAo ! JUSTIÇA ! DB REDAçAo)

PROJETO DE LEI N° 4.649, DE 1994

O CONGRESSO NACIONAL dlcretl:
Art. 11 - AI Illiç~l. par. PraroLtc., VicI·Prareitca
V.r •• dcr•• dOI munic!piol qUI tInham aido criadoa até 31 da agolto
dI 1994 Ilrla r ••liz.d.a na di. 16 dI .bril dI 1995, d.v.nda a pa~
ai doa Illita. acarr.r na di. 11 dI junho dI 1995.

(Do Sr. WalteI' NOl'J)
Define como conduta previata no art;go 146 do Decretolei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o trote estu-

dantil.

.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

• Vid~llns. J!. ao ttl.-dllu;II!".818. dt9tkfÚUmbrodtJ96S. tlUt.JD/ dIlLtt n.· ".737, dr /J dr
julho dt /965 (eMllo EltlIOl'Y1/).

(A COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)
o congres.o Nacional decreta:
Art. U Constitui o crime previsto no art.
146 do Decreto-lei nQ 2848, de 7 de dezembro de 1940, a
pr4tica de qualquer tipo de trote estudantil que nilo tenha
sido aceito voluntariamente por aquele que o sofrer.
Art. 2Q Esta lei entra em viqor na data de

Aumenlo de penn
§. l~ As ~nas aplic,:un-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução
do crIme, se reunem mm de tr!s pessoas, ou hã emprego de armas.
§ 2? Além das penas cominadas, aplicam.se as correspondentes à violancía.
§ 3? Não se compreendem na disposiçlo deste artigo:
I - a intervençio médica ou cirúrgica, sem o consentimento do pacienfe ou de seu
representante legal. se justificada por iminente perigo de vida;
li - a coação exercida para impedir suicídio.

sua publicaçiio.
Art. 3Q
Revogam-se
contrúio e .u. FublicaçAo.

dispo.içOe.

as

em

PROJETO DE LEI NO 4.651, DE 1994
(Do Sr, Pedro Pavão)

\:"
~

o trote e.tudantil, outrora uma inocente
brincadeira em c0169108 e univeraidad•• , agora, em no••o.
dia., defoJ:lllClu-•• a ponto de re.ultar 8lIl ato. de violflnci.
estarrecedor•• , que revoltam a todo..
Repetem-.e, com
freqQtncia, em tai. ato., ca.o. de agre••Oe. fi.ica. de toda

Altera dispositivos da Lei no;> 8" 870, de 15 de abril
de 1994, e dá outras providências.

COMI550ES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE
E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54)-ART.
24, lI)

(As

CONS~ITUIÇAo

a SQt~e que, muita. vezes, deixam seqüela. grav1eaimaa
naqueles que os sofrem, acarretando, at6 meamo, danos f1sic08

o Congresso Nacional decreta:

permanentes.

O . trote

deveria

servir,

sim,

como

congraçamento, entre estudantes e ser aplicado de forma
produtiva e estimulante aos jovens. Nilo é admissivel que
aqueles que buscam instruç!o sejam submetidos a vexames ou

constrangimentos

ofensivos

A sua

dignidade

como

Art. 1° Os artigos 6', inc:iJo I. gO,l<DIllIt e 9", inc:iJo I. todol da Lei
n° g.870, de IS de abril de 1994, pusam a vigorar com a seguinte redaçio:

pessoa

humanl!L.

"Art. 6'

Desta forma, apresentamos o presente projeto
de lei que visa coibir o trote violento, considerando tal
condut.a como crime de constrangimento ilegal, na forma da

I - descumprimento do disposto 110 ar!. 4"; "

"Art. 8" A constataçlo da improcedêllcia da denúncia apreoentada
termos do art. 6° de3ta lei implicará a lIl!peIIIio do direito do sindicato 10
fornecimento du infonnaçães menciOllldu 110 art. SO pelo prazo de:"

legislaç!c penal.

I ~,
Sala das Sessões, em

1101

~l" .1..

t de

V,"

.

..de 1994.
"Art. 9" ......•.....•...•.......................................•........................

Deputado WALTER NORY

"lEGISlACAO CITADA ANEXADA prlA
COORDENAç!O OE ESTUDOS LEGiSlATIVOS· C.I

I - OI procedimentos a serem seguidos pel01 sindicatos 110
requerimento du infonnações referidu 110 art. SO, a periodicidade e OS prazos de
fornecimento du infonnaçães."

Art. 2" FICIIIl revogados o art. 3° e o inc:iJo II do art. 9" da mesma
Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

DECRETO-LEI N? 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)
Art. SO Revogam-se as disposições em contririo.

Código Pena/.

O Presidente da República. usando da atribuiçlo que lhe confere o arl. 180 da
Constiluição, decrela a seauinte lei:

CÓDIGO PENAL

JUSTIFICAÇÃO

........................................................................................................
PARTE EvECIAL (*)
TITULO I
DOS CRIMES CONTRA' A PESSOA

o presente projeto de lei objetiva, precipuamente, revogar o art. 3'
da Lei n'8.870, de IS de abril de 1994. Tendo em vista que os arts. 6', 8' e 9" do mesmo

diploma lhe fazem remissio. impõe-se, também, a alteraçio destcs.

• c~~j /JfIMIC D«t«o-Itti "! J._ «J. CJIII'U6nt*IH' (-. 16.1J).

..........................................................................................................
CAP1TULOVI
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL
S~l1ol

D'" Crimes contra a liberdade Pessoal
Conl1ranlimenlo ilepJ
Art. 146. Conslranaer alauêrn, medianto violancia ou grave ameaça, ou depois dê
lhe haver reduzido, por qualquer outro meio. a capacidade de resislaneia, a não fazer o
que a lei permhe, ou a fazer o que ela nlo manda:
- Pena - dClen~ão. de 3 (tras) meses a I (um) ano. ou multa.

O referido art. 3' da Lei n' 8.S7U de 1.994. trata da
obrigatoriedade de as empresas fornecerem ao sindicato representativo da categoria
profissional mais numerosa entre ..... empregado.. cópia de guia de recolhimcnto das
contribuições devidas à seguridade sociallUTCClldadas pelo INSS.
Esta iniciativa pretende evitar a transferSncia de obrigaçio, que é
originarillllcnte competêllcia do INSS, para OI sindicatos de empregado.. que nIo tem
estnllUra adequada para absorver tal encargo, o que criaria mais uma instância burocrática,
atrasando, de conseguinte, o processamento das informações.
De OUIra parte, tal providência implica invasão da privacidade das .
empresas. Com efeito, se adotados os procedimentos aqui discutidos, estar-se-ia vio1sndo

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (~eção I)

Agosto de ~994
!

o sigilo empresarial, vez que ficilillJD o
COIlCl:nICIItes às atividades du empresas.

ll:eSIO de ~ualquer
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inleresw!O às mtbrmações

POI'WllO, a norma contida 110 ano 3' da Lei 0'8.870, de 1994, além
de nIo beneficiar o. empregados, pode trazer prejuízo. â adlIÚlÚ!llraÇio das emprCIIII.

vakr

IDÍ_

·All.12 No.-do_ 1 doorL li, Opoedlio_~doicoda
CDmIpOI_
...... daa ÍIDpOI1ilIClaI _ _ li
do .........

remlllll:ndas de

COIIl_de

Por tudo iuo, contamos com o cnda..., de oossos illlllr" Pares 00

Coosreuo Nacional para a aproVlÇio deste projeto.

....ao COIIl o

lJIdice de remaueraçlo _
00 dla primeito..

doa

de _

~.-....

.

deaIa~AII...J:n=provaçIodo ~.:\'=-= a~~~
~2, de 24 de ju1ho de 1991.

referida 00 t 3" do orL 12 da

Pm&nfo dmco. A comproYaçlo do eun:Icio de atividade runl ref....... a perlode
. . - • Yiaeacu da Lei .. 1.161. de 25 de março de 1994. f.·...' IIIemal1YomenlO
_Y65de:
.

I. contrJlO indivldull de ttabIIho ou Cuteira de TnbI1Ilo. Previdellcia Social:
n - contrJlO de amndamento. parceria ou comodato ruBI:

m.

declll1lÇlo do sindicato de _
rurais. _
q... l~ada pelo
Mini5l6rio PIlblico ou por oulrU aulOridadel COII5tilUldas definidu pelo CN!'S:
IV • declaraçlo do MiniotMo PIlblico:

"lf8ISLlClO ClTAOA ANEXADA PfLA

v - comprovante de cadutro

eon_

'AII. 109 OConlagillll
beneficio"'"
direlanlenlO 10 benefJCimo. 5IIyo .m cuo de
uu Impuaibilidade de IDCOlIIoçIo. quando "'"
a
pAIO

ans.

ausfnci>.

12, 25 • com a rodaçIo _
pe'OS Leis n"s 8.sco. de 22 de
~ di !992....I6J. de 25 de _ d e 1994·, • DI"'" 28.
931Odooda Lei n"8.212.
a.vlJln'''''''' l i aeJUinla Iller1Çlles:
de 24 de jlJIbo de 1991. _

o"

t

..uat, _

.

_

_._

_

__

•AlI. 113

.

fIsIca. referida 00 iDclso V aIInea "a" de.....rtiJO. para linI de ...
de que lrIl& a Lei .. 8.213. de 24 de

= I ~ lqllnlIIa e bIbiIllaÇlo aDO _

n • do lqllnlIIa eapeciaI. _

00 iDclso VII deIIe aniJO.-para ... inscriçIo.

a : m e : : d e " = 'l"99~~ ruBI. baIJi1ilaÇlo aDO

"AlI. 25

.

. t 7" A. faI1a da en
da Decla'açio de que ..... o ~o anlerio<. 00 a
ineulidIo daa iafOl1llllÇllcl
Imponart . . RIIpenIIo da qualidade de "rurado 00
per!ode c:ompIIIOlldkIo enllll a daIa fiuda para a enuop da declJnçlo • a ....... eIelivI
da .......... da IOliflCllÇlo daa inCOI1IIlIÇllcI lmpucnadaL

t .. A alIrep di DeclIIIIÇIo oca _
do porqnro 6' deIIe anilO por pI110 do
.....- especi116 COIIdlçIo indlspenIheI para a IOIIOY1lÇIO _
da .... inscriçIo."

p.I~o

_

.

Pan&rifo dnico. Na hipótese da fllla de movlmenlaÇlo a dl!bito em cnnla corrente
utilizada para _ 1 0 de beneficios. por pruo superior a ........ diu, DI vII.,.... doa
benef(cim mJlIllOSCllI\105 ..... credilado5 em con.. especial•• ordem do INSS. com a
idenlifJCaÇlo de sua nripm.·

e-ua

:-4::'C::~~

mo~

procurlIdor. cujo mandato nJo led pmo supertor a doze ....... podendo ser ,"""vallo."

3" O INSS inldllJid
de IdoIIti/lcaçlo. CooIribuiçJo, sUjei.. a renovaçIo
....... do Raavl- _
Lei. que am exiJida:

. I· da _

.;e produtores em repme de

vm • outros meios defrnidos pelo CNPS.·

O
P R E S 1 nJ!; N T J
DA
R E P Ú B L 1C A
Foço saber que o
NacionsJ decmle eu 5IllCiQ1!9 a ..",inlO

"AlI. 12 •_ _•••_

'.:1-

VII • bloco de nolaS do produtor tur'Il;

AJtm diJpooitmlo das Lei, n", 8.212 e
:;~~ de julho de 1991. e lU oolrU

AlI. I" 00

no

VI • idenliflCllÇio especlflca emitida pola Prevld!neia Social;

LEI H9 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994

Ui:

~- '~K:RA.

economilfamiliar,:

COQIIIIENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI'

.
AlI. 3" As empresu fiClm ollripdu a fornecer 10 oindicalo .._
..tivo da
caleI"'" proflSllonsJ mm nlllllOlO.'O .nl1O .... emprepdoa. cdpia da Guia de Recolhimento du

coolribuiçlles devida5llOJ[Uridade 30Cial arroc.-. pelo INSS.

=.:J=.uer _ica

t I- Para os tini deAa Lei. conJidera-., eJDprr:aa a ruma individual ou lOCiedIde
que WUIIlO o riJcD de atividade
urbana 00 runl, com fins luaalíYlll 00 nIo, DI órBIos
• entidadeo da Admini5troçJD PIlblica direta. indire... fundacionsl. a cooperativa. a uaociaçlo 00
natu=a ou flnllidade, •
dipl"""'ica • a reportiçIo COIlIUlIr de

::;:;:at

mi.Ulo

§ 2" N. hipótese de a empresa pouuir mais de wna unidade, os sindicatos de que
deste anilO lerio acesso apenu li pias referentel li unidades situadu em SUl bue

'"""lhImento.;,~~~O~~~4t=.~~t:I·~~... :
1943•

empresu)OQIli~.;~=~:~ sindicatos os valorea efeli.- 'AII. 21

...

_

__

_-_

_

.

__.__.._._ _---_ _----_.

:;:; :,. .

•AlI. 61 O 11llIIIr do C&rlllrIo dl1taIIIlI'D Civil de _
N_nca oIlrIpdo a
com_ _, ao INSS. aI6 o cio lO de .... di, o ~ doa _ . . . . - 00'"
dI=~ di rolaçIo . - a lDiaçID, a e o_
de

t I"

No . - de .... _

~delO="~~-

lido Jap.ndo _ _ - . _
_....- -

..

~~.::~===::=~.:"=
...- _............•....._..---_ __ -._ _

o n - do

faro ao INSS 10 pnao

o _ d e lnfonaaclleO

_ _---_.__ -

dI.

•AlI. 93 O ......... COIlIr& a _
do INSS q.. opIk:ar mulla por lnfnçIo a
iIlIpoIiliYO dllqiIIaçIo lII'IYidenci*ia a6lorl1aepimenlO ae o iDleroaaado o _coma
pnl\'Il do depo\IIlD
a ponirdl_ dalmaoln.

AII.". É facullada _ sindicatos aapreaeMaçlo de
10 INss. ou ......... bipdttaeJ: .
I. delcumprlmento do diJpoIIo oca ..... 3".4";

n . divers!ncia entte oa va10res infOl1lllldoa pela empreaa'
m .•lliJllncia de

pelo INSS lObre u

devldaL

de recoI1IimenlD a _ _ das contribuiçlles

deIIe ulilO. o INSS lncluut a

Pansrafo dnico.' Rec:obida a doIIóDcia ... _
empreaa~oo_M_de~

- AlI. 7" Comprovada pela liscallJ.IçIo a _
daa IiblÇlel previstU oca
_
1 e n do anil" anleriar. "'" aplicada l "",presa multa 00 vllor de ...-ca a nove mil
Unidade Flsca1 de
UFIR OU outrll.uaidade de r e f _ oflcill que venha a sub5lilUi·
Ja. para cada compet&lcia em que tenha havido a ine~dade.

Ref_·

6" _
LeI ~~~dadolmJ:l:~i~f:=,":.~=
menciooadas llOI uu. J". 5" pelo pnao de:

_I

I- um ano. quando lundlmell_ noa _I. n;
n -<pJattD ....... quando _ 0 0 iDclso m.

AlI. 'Z" 00 arIL 25. 29,12, 106· com a redoçIo da LeI ri' 1.161, de 25 de IIIIIÇO de
da LeI .. 1.213, de 24 de juI1Io de 1991,. ~ a YipIr com •

~ ~_

"AJt.25 _ _•

cada reincid!ftcia
~.:...
~~~ lludoa ...

e n _1rti1O -

AlI. 9" O Poder Executivo. 00 pnao de _ _ diu, diJcipllnaó:

........

--:: i~.-':O~~..=---

par . . . di BvIço • . . . - - .

Infonnaç(leo
lnformaçOes;

~f;":'~~"~~~~~': ~
:
r·-

pane do sin~to~ •
t 3"

._ta_

cooUibuiçOel recolhidu na mesma competl;Dcia: ou

u fla.....a-_

·All.29

pelu

denIIlIcia COIIIrlla"",presajunlD

foona de comproYIÇID do recebimento du

dupIicadoa a

r= :l::

BUi.u de que ..... o

li\.

3" por

_

para cGcoIo do _1NaIIIclo Da
moeda

..... -.00. a qIIIIqoIor - . aob (llIIII& de

m • a fonna de aplicaçlo da mui" inldtulda 00 li\. 7";
_
do
dllIliIIdadea,

IV • a foona de divulpçlo da ..1Içio de entidades punidas coofocme o orLll"•

O prasente projeto tem por premissas básicas:
- Utilizar atual estrutlll'a operacional, - de alLcance
nacional, dos loterias atuais, ou seja, a caixa

PROJETO DE LEI N° 4.652, DE 1994
(Do Sr. José Fommati)

Econômica Federal· e

(LND) - Zooteca.

(As COMISSÕES DE'FINANCASE TRIBUTAçAOl E DE CONSTITUI
CJl:o E JUSTIÇA EDE REDAÇ1\O - ART. 24, U)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°
- A exp10raç!0. organizaçlIo' e eitecuç!o da
Loteria de N1l:I1lcros Diária (LNDl compate à caixa EconOmica
l!'ederal.
§ 10 - A LND de que' trata o cáp;it~" deste' artigo
consisto em UllUil nova loteria de nÜlilero:i;' nos IIIOli:1es do
tradicional "Jogo do Bicho", com sorteio diário.
§ 2 0 - A UID roceberá o nOlll0 fantasia -'ele °Zooteca".

1u:t. 2"
- A captaçlo ela" apostas serã, ,realizada nas
agências, lotóricas a~ou por captadores avul30~",registra,c\()s e
credenciados pola CBE'.
'
Art. 3°
- o processallIonto das apostas, será realizado
plll" OOJj?rcsa D,atamc S .t...:..
sistSlll2ls oProce3Sall!$llto do
Dados.

a)

!:ll

Comissão daRGV&ndQdores:
lo Agências lotólricas
07%
2. captadores Avulsos
06'
'Tarifa AdÍl1illistrativa:,
05'
l.cl!:lr
OS~
2. Dlltlllliac
02'
•• Fúndo Tacno16gico

Il - Saddo Pdblica
~l
11inistério da Saado
b)
cl

LND

socretarias Estaduais
deSaüde
Secretarias MuniciFiis
de Saüde

lU - PrGlllio

terá

11

a Datamec,.

empresas do Governo,

cuja ê%p~riêficia opoEacional no setor é do 24 anos.
- Aproveitar' o niomento político e o atual apelo ",lcional
por transparência e legalidade, promovendo o lançamanto
imediato' 'da , nóva-loterià em cerca de 70% da rede atual,
por independor da maiores investimontos ou altoraçOos
'j;isic%per,,<:ionais, ficando a implantação de,s' 30'
restantes a ser realizado 6!ll curto prazo e modianto
soluçOes adequadas tanto t6<:nica quanto economicamente.

Dispõe sobre a criação da Loteria de Números Diária

A arrecadaç!o
l'trt. 4°
d.."l:in"ção:
I - Dosposas Op3racionais

Ago;;;j:o de 1994
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seguinte

(sete por conto)
(~ ..is por C"lOtO l
(cinco por cento)
'(cinco por cento)
(q:oi'5 por conto)

10% (dez por cento)
15% (quinzo por cento)
20% (vinte por cento)
30% (trinta por cento)

Art. 5°
- O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua
publicação.
Art. 6°
- Esta Lei entra em vigor na data de sua
pub1icaçãc, revogando-so todas as disposiçOes em contrário.

- Tendo eIl1 vista que jogo "bancado" obriga à eltÍ"tência
de mecanismos (descarreqo de apostas ou, catac;!o de
dete~nados nillneros) pouco transparentes e que dei~am
dúvida quanto a sua lisura (a banca nunca quebra), o
jogo a ser criado terá a sua premiação feita atra,vés do
, rateio de um percantualda arrecadação.
- Tendo em vista a proposta de oforecer UlÚ alteJ:nativa
ao joqo do bicho com~ atuaLmente é conhecido, o joqo a
ser criado deve:
>Ter no minimo um sorteio/apuração diário;
>Ter
como
preço min±mo ou unitário de aposta,
uma valor compativel com o poder aqj1isitivo da
população.
'
- Que a sua arrecadação tenha destinação exclusiva para o
sistema ptlblico de saOde com, repasse; imediatú nos
niveis,Munic~pal.. Estadual e Federal.
- Que,
os
Estados
e
Municipios
participE""
da
'operacionalização dO' novo
jogo viabilizando sua
'implantação e'integração aos centros de praCess~.ento e
apuração, através de conVênios com a CEf e a :Oatamec
para efeitos do marketing e informática.
- Arregimentar a mão-de-obra atualmente empregada de
forma clandestina no j,ogo do bicho,' mediante comissão
sobre a captaç:io de aposta e viabilizar para o jogo
oficial novos mecanis~os de venda.
As
despesas
operacionais
para
a
.manuton;.:lo
e
operaciona1ização da Loteria da Nllmeros Diár,ia, vinculados
aos seguintes itens:
- Pagamento de Comissão sobre vendas as casas lotéricas,
sàndo qua o percentual de 10% sobre a arrecadaç,!o deve
ser assim distribuido:
>7% para a própria casa lotérica
>6% para pagamentos dos captadores aVUlsos
(Ex.apontadores/anotador do jogo do bicho que serão
ragistrados e cJ:odenciados pela CEFl '
Administrativas
percentual
sobre
a
- Tarifas
arrecadação
que
deve' cobrir
os
custos
de
operacionalidade do jogo, de sua manutenção e sua
modernização, assim distribulda:
>5% para a CEF que utilizará estes recursos para o
gerenciamento, controle e
monitoraçao do produto
L.N.D.
>5% pàra a Datamoc que utilizar~ estes recursos
para op~racionalizar o produto L.R,D.

>2'" par" utilização em desenvolvimento e moclornizaÇao do produto L.N.D.
Sendo que asta fundo deverã Ser gerenciado por
comissao tripartite D~taaec/CEF/Revendedores.

=

o 'Governo E'ederal e o próprio Cpngresso' -Nacional,

vem

buscando a legalização do jogo do bicho que historicamente
está vinculado à lei de contravençOes peJ;lais, gerando com
isto uma rede c1andastina que hoje tem ramificaçOes na
própria criminalidade.
Cabe ao Executivo buscar alternativas de formalização da
atividade economica que repre'senta o tradicional "Jogo do
Bicho I" I de forma transparente, gerando recursos e resgatando
o papel do individuo na sociedade.
'
Os objetivos slo:
- Criação de uma nova loteria de nÚlileros" nos moldes do
"Jogo do Bicho·.
- Geraçllo ele recúrs()s para financiar o sistema de saúde
ptlblica.
- Formalização' de todo UlÍl setor de atividade econOmica
que hoje opera informalmente.
- Resgate da cidadania de todo UlIl contingente de
trabalhadores hoje marginalizados.

- SaOde Pablica
os p"rcentuais destinado"
para
aplicaç.!lo, llnica a exclusivamente para o CUS'l:eio da
área de Saúde Pública, dever:1o ter a ~IGguinte
destinação:
>10% para o ~Üni3tério da Saúde aplicar na nmnutenção " operacionalizaçao da rede hospitalar pOblica:
>15% para as secretarias Estaduais de Saúde, que
será aplicado na melhoria do Sistema do Saúele Estadual

G

em.

Bspecial

nos

municipios do seu Estado

onde n.!lo houver arrecadaç.!!o suficiente para contribuir na implantação e Manutenção do SUS.
>20% para as secretarias MUnicipais de Saúde, a ser
aplicado no sistema Ónico de Saúde da Municipio.
A verba distribulda terâ SUa aplicação fiscalizae~ pelos
Conselhos de Saüde Nacional, Estaduais e Municipais.
- Prêmio - como fator de contribuição para melboria da
sal1de ptlblica os GoVeE:nos fgderal, Estadual. e Mmicipal
abrirão mão dos impostos incid,:mtes sobro o procluto
L.N.D.
>30'" da arrecadaçao s",,,I. rateada para pag_Q,nta dos
prêmios da L.N.D.

Agosto de 1994
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A deci~ao politica
int~nto vinculada l

de oficializar o Jogo do Bicho e~tâ
melhoria da Saúda Pdblica Bra~iloira,
oportunizando o re~gate da cidadania de uma parcela da
Sociedade que hoje e~tá marginalizada.
E~ta deci~ao

tem caráter eminentemente

~ocial,
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Art. 3" OI ellc:ll1'lM nn-droa .ecorrentes da .pIlaIçIo tIe.ta
lei aerlo allteadoe pelai reultaa ,rnIstaI no art. 6'.da LeI n" 3.807. de 16 de
.coato de 1960.
Art. 4" Esta lei entra em \'flOr na data de .na pu1Jlk:açlio.
Art. 5· RevOl-. dllpooiçl'lea em c:oatririo.

pelo que

e:speramo:s contar com. o nece:s:sário apoio de no.s:so:s Ilu:stre:s
Pare~

para a aprovaçlo da
Sala

pre~ente propo~içao.

da~ Se~sOe~,

em

de

JVSTJFICAÇAo

de 1994.
O art. ,.' da LeI." 5.8!10, de 08 de ,/unho de 1973, -.una o
direito • ..,-tadoril upedal _ qlÚllle, vIDte ou vinte e dnro uoa,
c:nnfbnBe • ~ protIsaIenaI, _ ._ tra1Mlhem em ..,~ '1_ rOrelll'
o:unaWenodoa ........ Inaolbollres otl peril_
Com tandamento _
dllpoaltIvo letal, dJven.. ~rIu
prothaioMiI tive.... oiInite à referida ~riI eapedal. F..Mntanto,

PROJETO DE LEI N° 4.653, DE 1994
(Do Sr. Paulo Paim)

pua 11I1'p~ aeral, oatraII ~rIas, 1paInIenfIl mereeelloras deae
baDelldo, • ela até hoje RIo 1Iu..... jua. É o .,.." por OI_pie, .oa
0IIIJlftIAd0a - ae~ de 11m.... -to. -1'Y1IfIo e coleta .e lixo,
o'jeto date .....JoCo de Ido
AuiIlaIlo"ie; _ .. étdto, que .... tdMd... (il'óflalonal Ui é
tllee 1IO dapaCe ftdeo e~ na es~ - . tamIlém,

Dispõe sobre a jornada da trabalho da 40 horas semanais.

.pma

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nt 435/91).

inIaIubre, em razio d.. rondlçl'lea em que " esercid., porquanto "om o
I1IJIJlUlIelo de produtos qufm1c:OI nec:estúioa à Hmpeu, higiene e conoervaçlo,
bem.Mim em c _ com o Uso e 4etrltoa, moltaa vaus pútrIcIOll, sob ameaça,
portanto, de se contndr .. mais IJ'IlvalltOléstJal intec:to-<:ontaglosas.
O prewnte projeto de lei ",prosmta, poU, nAo ApalUl!l UJnll
medlcla humaaltárla. porém, AInda, _ dwnamento à obedi~nda ao prlnc:lpio
da bononúa 1Merfto em ....... LeI Maior•

O C.....- NlIdoul _reta:
Art. I" A cIunçto do trallelho normal nIo ouperfer • oito boras
4IúW • q - t a - - . rae1IItalIa • "_pelllllÇAo U horárloa a • redllÇAo
de jol'lUlda, mcdIaate ..,.,rdo ou "01lV~ "oledn.
......raIO...... O dIapoato _
lII'tflO te aplka • t040a
empreplloa da
priv..... 011 públka, Inc:lulin oa l'II1'IIII e lU
emp~~41Nl1e'l _ _ tejanu.... elp~-....1Inúte.
Art. Z" FkaJa..-doloa oa dllpoUItvoa da C~ .... LeII
de T....1oeIho, deMe que nIo c:ontrarIetII ao dilpoato _Iri.
Art. 3" Rnopm-M li! "IoJlOÃl'l'Iea ta contririo.
Art. ... Elta lei mtra em \'fIO!' na data de .... , . ~
JUSTIFICAÇÁO
O Projeto 'I- o.... .........._
é • elpresdo nudor do
MovlMnto SlnoIkaI Itraalletro q_ " j a 'I_ • jomHa de traltollJlo nIo oeja
...pariar. 40 Jton. - - .
A C~ 1ft • opçle de "tMldllaçlo _
• jornaoIa de 41
hora e:últeata .......... e . . . 40 bonI, pnteBlIWa peblliDdkldoa, klMl
mia o JMte.fe'-. oU lIonL
Ela...... t&aIa
_ . tIedoI8 U C.............~
'1_ énacasamio Ienr_
".Jon-kà traIteIho ftuda
em 44bo1'Mé
e u - To4oa"'-"- .... ~ para 40
ho..... nIo trari
--....... pelo COIItririo, pcMIeri 4-...1ear o
........... _
traMIIG, _ ....... oloodla .. PEA.
~ t _ é 'I_
_
'1_ o
ne 101' reabem.
,,0lIl o COlI"-",--,,O
jeto ......

lIth1lI....

.e.....

. . . . ~ ....... I"..

..

~

penoM,

Sala d..

7

de Junho de 19'!4

DeP~1Ilm

-PT/RS.

"LEGJSLAC~O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

LEI N." 5.890 - DE 8
DE 1973

DE JUNHO

AZtera a Zegislação de pre1JtJ.éncía
sociaZ e dá outras providências.

o Presidente da Repúbli!:a
Faço saber que o Congresso Nadonal decreta e eu sanciono a. seguinte Lei:

PROJETO DE LEI N° 4.654, DE 1994
(Do Sr. Paulo Paim)
DiSpÕe sobre a concessão de aposentadoria especial aos
empregados em serviço de limpeza, asseio, conservação
e coleta de lixo.
(As COMISSÕES DE TRABALHO, DE lIDMINISTRAÇl\D E SERVIÇO
POBLICOl DE SEGURIDlIDE SOCIAL E FAMfLIAl DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇl\D (ART. 54}1 E DE CONSTlTUIÇKo E
JUSTIÇA
E DE REDAÇllo (ART. 54) - ART. 24, Il}

O Conu- N.donal ~eueta:
Art. 1· É considerada lnIaIIlJIre e penoaa • attvldade prollaolouI
.... eJIIp~adoaem..,~.e lImpea, ........
e eoJda 4e liso.
Art. 1" Aoa emprepdoa • q_ te retere o .rt. I" delta ~ é
~ o direito • "'-'-oril espedal, aGI Z5 (\'fate e dnc:o) lIIlOII de
~ na tOl'lllll do dJIpo1to no art." da LeI n" 5.lI9O, de 08 de JualIo de
1973.

-"'''fio

Art. 99 A aposentadoria especial
será concedida ao segurado que. contando no minimo 5 (cinco) anos ele
contribuição, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte, ou 25 (vinte e cinco) anos pelo IDenos, conforme a atividade profissional, em serviços que, para esse efeito, forem
considerados penosos, l!lsalubres I)U
perigosos, por decreto do Poder Executivo.
§ 19 A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal calculada
na forma do § 19 do artigo 69 , desta
lei, aplicando-se-lhe ainda o disposto
no § 39, do artigo 10.
§ 29 Reger-se-á pela respectiva legislação especial a aposentadoria dos
aeronautas e a dos jornalistas profissionais .

.

-

_-

-- - ----

.
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3.807 -

DE

AGÓSl'O DE

1960

N.O

26
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Pa,.qrato único. As pubUcaç6ee oflcla1a da Consolldaçio ora expedida trario
na capa em poP;io a caracte.- bem 'lfs(YeIa, a Indlcaçio: SUBSTITUI a CLPS
de 1978.
Art. 3: Este decreto entrará em vllOr na data de sua pub1lcaçio.

DE

Dispõe s6bre a Lei Orgânica da
Previdência Sccial.

BraoilltJ, 23 de janeiro de 1914; 163: clII lndependtncla e 96: clII Bç1ibllca.

O Presidente da República
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

JOAO PIGlJEtREDO -

Jubila PIWarInbO

Faço

Le1:

.

Titulo IV

CUSTEIO

DAS

A.=t.
~Qcüll

TITULO IV
Do Custeio

Capítulo I

CAP!T~LO

1

FONTES DE RECEITA

J'OKl'i::5

~r.c::rrA

íi9. O

CF·

c;.rs·~eio

A prevldlacla aocIa1 urbana , CUIteada pe1aII contr1bulç6c1s:
do securado em praJ, de acordo com a a1Iquotu a MIUir. ~
IObra o reapectlyo seUrlo-de-contrlbulçio, nela InteeradU todu a lmportIDcIu
..-bldu a qua1quer titulo:
a) 8,5% (oito e meio por cento) quando o salário-de<:ontrlbuiçio IÍ. inferior
ou lcuat a 3 (trts) v. . . o A1lirIO mInImo;
b) 8.75'10 (oito e setenla e cinco centNimoe por cento) quando o seUrlo-deo
='=':Q~uperior a 3 (t,...) v.... e Inferior ou IIIU&1 a 5 (cinco) vezes o

Art. 122.
I -

da previdência

será atendido I,elas conu:iliui-

ções:

aI dos segurados. em gera.!, em porce:atagem de 6% <seis por cento) a
B% \OiLO por cent.o) sõbre o seu salá,rio de contribUição, não podendo incidir sObre importãncia cinco l'!ze6
sUDcrior ao salário mínimo mensal de
mlüU,' valor yigente no pals.
b) dos se~e.dos de que tratll o I 1'1
110 art. 22. em porcentagem igual à
'!ue vigorar no Instit"to de Previdência e Assistência dos· Servidores do
Estado: sObre o l'encin.2nto. remuneraç::o ou sal3.no, ~crescid' ia que fôr
ffxacta uei "Plano de Custeio da PreTidéncia Social";
C) das emprêsas. em quantia igual
a. que fOr devida pelos segurados a seu
~el'viço. inclusive os de que trata
o
inciso 111 do art. 5'1;
d) da União, em quantia igual 110
total das contribuições de que trata a
alluca a, destinada 8 custe:),r o pagamento do pessoal e as despesas de admin!stração geral das instituições de
preVidência. social, bem como a cobrir
lia insuficiências financeiras c os "deflcita" técnicos verificlldos nas mesnlas instituições;
el dos trabalhadores autônomos, em
pal'centagem igual à estabeiecida na
conformidade da allnea a.
~" 1.' O Ilmii;e est..belecido na allnea
li d·~ste artigo, in tinI!, será elevado
~'~e dez vêzes o salário mlnimo de
lnlUor valor vi~ente no 'pals, para os
segurados que contribuem sObre import!i.ncia 'superior àquele limite em
virtude, de disposiç1io legal.
~ 2.9 Integram o salário de con.ribuição tOdas as imno:'tli.nci::.s recebidas. a qualquer titulo, pelo segu:'ado, em. pagamento dos serviços pres'tá::io.. '

DECRETO N." 89.312 -

DE 23 DE JANEIRO DE 1984 (')

c) 9% (nove por cento) quando o seUrllHIe-eontribuiçAo é superior a 5
(cinco) vezes a Inferior ou liU&1 a 10 (des) Vesell o l&1árIo mlnimo;
- d) 9,5% (nove e meio por cento) quando o sa1árfo.de.contribuiçio é superior
a 10 (dez) vezK e inferior ou lcuat a 15 (qulnae) . . . . o oa1árIo mInImo;
e) 10% (des por cento) quando o I&1árIlHIe-eontribulçio é superior a 15
(qulnae) voas o seUrlo mInlmo, obarvado o Umlte máximo do Item r do artl·
10 135.
II - do traba1haclor autOnomO, do auxiliar de coadutor autônOIl)O de ve~
culo rodoviúio, do que lO encontra na IIltuaçio do artteo 9.' e do facultativo,
19,2% (~va e doia dkImoa por cento) do respectivo I&1árIlKIe-contnbUlçio;

m

-

do eenidor de entidade do SINPAS:

a) Mletutúio, G% (sela por cento) do seu l&1árIo-bue, como definido em
recuIamento, maI.I 1,2'10 (um e doia dklmoe por cento) para custeio doa demaIa
benef1cioe a que fa jus, maI.I 2% (doia por cento) para custeio da UIlstêncla
patronal;

b)

.

reiJclo

pela 1eefaIaçio trabalhlata, da contribulçlo do item I rilais. 2%
(doia por cento) do NU oa1árIo-<Ie-contribulçio, D&r& euatelo da llUiat'Dcia pa-

tronal;
IV - do aervidor em reatme especia1, 4,8% (quatro a oito dklmoa por
cento) do seu sa1ár1<H:fe.contribuiçio;
v - rllllO(I'ado pela Lei n: 7.485. de 06 de junho de 1986 (D,a. 10·06·1986);
VI-Idem;
VII - da empresa em geral:

a) 10'10 (dez por cento) do sa1árlo-de-contribuiçio dos segurados a seu
serviço, Inclusive os de que tratam os Itens II a i V do artigo tio', ooservado
o dJapoato nOll §§ 1: e 2: deste artlIo;
b) 1,5'1, (um e melo por cento) do seUrllHIe-eontribuiçio dos seus empr..
iados e dos traba1hadores avuIaos que 1h3 prestam serviço, compreendendo sua
própria contribulçio e a desses lI8iUflIdoa, para custeio do abono anual, observado
o disposto no I 7:;
c) 4'10 (quatro por cento) do sa1trilHle-eontribuiçio doa seus empregados e
claa traba1hadores avuIaos que lhe prestam serviço, para custeio do salário-fa·
mflla;
d) 0,3'10 (tIis d ~ por cento) do salárfo.de.contribulçAo doe seus empregados, para custeio do sa1ário-matemidade;
a) o acrésclmo do artiio 173, para custeio. das prestações por acidente do
trabalho;

\g

Ezpede nova edição na Comollclllçdo claa LdI clII Previ'
dfnc14 SocIill.

o

PresIdente da República,
Usando da atribuiçAO que lhe confere o artlio 81. Item II, da COl1ltltuiçio,
e tendo em vtsta o dLsposto no artlllO 8: da Lei n," 8.243, de 24 de setembro de

1975, (O)

RESOLVE:
Art. 1: l!l expedida nova edIçio da COMOIJd&çio dai Leia da PreYldolDcla
Social (CLPS), conforme texto anexo, que reúne a llllfalaçio ref.....1a il previ·
dêncta social urbana, CODlItltuida da Lei n: 3.807, de :Ill de apto de 19110 (LeI
Orgânica da PreYldbIc!a SocIa1), e a 1egla1açio complementar.
Art. 2: A ConsoIJd&çio de que trata o artIlO I: subatltui a expedida com
o Decreto n," 77.1J77, de 24 de jenelro de 1978, que flca reqado.

VIII - do clube de tutebol profissional e de asaocIaçio deaportlft que
mant!m departamento amadorlllla dedicado il prática de pelo 1I18IlO8 três modaU·
dades de IlIJlOrtu oUmplcoa, a contribulçio ilobal e exclusiva de 5'10 (cinco por
cento) da renda Uquida doa eepetáculoe de que participa no território naclona1,
sem prejulm do lIC1'áclmo para custelo dai prestaç6ea por ecldentu do trabalho;
IX - do emprep.dor doméetlco, 10'10 (des por cento) do sa1ári<H!e<:ontr1bulçio do emprepdo doméstico a seu serviço;
X - da Unilo, quantia deatlnacla a custear a despeau de peaoa1 e de
admInlatraçio i8ral do rNPS, INAMPS e rAPAS, bem como a cobrir eventuals
lnIUticI!ncIu financeiras veriflcadU na execuçio das atividades a ClIrJlO do SIN·
PAS, observado o diapOlIto no artlllO 134;
XI - da entidade do SINPAS. a1:4l 3% (tm por cento) da sua dotaçio
orçamentária de pessoal, para custeio da llUiattncla patronal a ser presleda
lIOII setJI; servidores;
XII - do Estado e do lo!uniclplo, em quantia icuat li. devida peloa servidores de que traia o Item IV.
I I: A empl'Ma que se utlllza do serviço de trabalhador aut6nomo o reembolsa, por ocaslio do respectivo papmento, de 10'10 (des por cento) da retrl·
bulçio a ele devida, a qualquer titulo, a1:4l o limite do seu sa14rio-bue.
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§ 2: se o pagamento ao trabalhador autOnomo é superior ao ....u .alário-·
balIe, a empresa recolhe à prev.clêncJ& .OC1lll uroana 10'1' (dez por cento) da
düerença.
§ 3: Na hipótese de prestaçio de ....rtiço por trabalhador autOnomo a <1lll&
só empresa maia dl! uma vez durante o mesmo mês, com vánas fatur3~ ou
recibos, a empresa lhe entrega ao uma 50 ves ,10·.... (des por cento> dú Mu
salárlo-bBlle. recolhendo à prevIdênciA 'OClal urbana 10'10 (dez per cento) do
excesso.
§.: Para efeito dOI §§ 2: e 3:, o pagamento total em cada mês só é
considerado até o 1ImJte máximo do Item I do artigo 135.
§ 5: Sobre o pagamento de que tratam OI §I 2: e 3: e sobre o salárk:lecontribuição do emprepdo doméstico nio incide nenhwna outra das cm tri·
buiçlles "''l'ecadadas pela previdênciA soclaJ urbana.
§ 6 - Incidem sobre o salário-mateníldade a contribuição do empregado e
a da empresa, bem como os demm.s encara:os sociais de responsabllida.de desta.
§ 7: A empresa .... reembolsa do metede do VIlor do contribuiçlo da ietrab
do Item VII corre!!pOndente II parte dos empregado., dedUZ1l1lio-a de. wna só
vez. per ocasIio do pagamento do segunde parcela do 13: (décimo terceiro)
salário, em dezembro ou no mês em que ocorrer o pagamento, obedecido, quanto
aos trabalhadores avuisos, o estabelecido em regulamento.
§ 8: Nio 18 aplica a organJzaçio religiosa o dJspoeto nos §§ I: e. 2:.
§ 9: A Instituiçio de saúde, universitária ou' nio,' que utillza. .o ....rviço de
médico re.ldente o reembolsa, com.o acréscimo à oolsa de estudo, de 10'/, (dez
por cento) do seu salárlo·d..contribuição.
§ 10" A contribuiçio do empregado de ~tidade !i!antrllplca para custeio do
aoono anual. de 0.75.... (setenta e cinco centésimos per cento) do salárlo-de-contribuiçiio pago ou devido no exercício, deve ser descontada de uma só vez, por
oculio do pagamento do 13: (décimo terceiro) salário, em dezembro ou no mês
em que ocorrer o pagamentá, e recolhido no prazo legai.
§ 11. As alíquotas do. Itens I a VI, VII, letras
3-, 9." e lO vIgoram a contar de 1." de janeIro de 1982.

a e b, e IX, e dos §§ 1.- a

Art. 123 A contnbulção do servidor autárquico segurado da· previdêncIa soCIal urbar.a e do empregado de sociedade de economia m1sta.fundaçio Instltuida
pelo Poder Público ou empresa pública, apclleDtado em conseqüênciA do aplicaçio
de ato institucÍonal, bem como a da empresa, incide sobre o valor da sua
apesentadorla, devendo ser recolhida pela respectiva entidade empregadara.
Art. 124. A renda m"""al vltàllciA é custellda mediante o destaque de wna
parcela da receita do previdênCIa social urbai/a correspenda a 0,2'/, (dois
décimos por cento) da folha de salárlos-de-contribuiçlD.
Art. 125. O Programa de PrevidênCIa Social
Eatudantel ti custeado pela
contribuJção mensal, de 8,5% (oito e melo por cento) do sa)árlo minlmo, dos
estudantes que nele ingr~ssam.
Art. 126. Os recursos. ·necessários ao paaamento da pensio especIa1 de qúll
trata o artlgo 97 são postos' pelo Tesouro Nacional à dlspo5lção da previdéncla
social urbana em cotas trimestrais, à conta de dotaçOe. prllprias do Orçamento
da UuJãó e de acordo com' a
programaçio flnancell'tl.
Art. 127. A receíta da previdêncJa social urbana, destinada a manter. desenvolver e garantir as suas atividades, ti constituida:

ao.

sua

I - das contribuiçOee previdenciárias dos segurados, do. apo..ntado.,
do. pen.ioni.tall e das empresas. inclusive o acréscimo para custeio das presta-

çile,s por acidente do trabalho;
-

A. partes grifado foram revogado pela lei n: 7.41l5/86.

II - da contribulçio do Unlio;
III - das dotações orçamentárias especltlcaa;
IV - dos juros, corre«:ão monetária" multas e outros acréscimos legais
dev!dos à prevJ.de~cJ.a soctal urbana;
V - das receitas proven.tentcs da prestação de ....rvIço e !orneclmento ou
arrendamento de bens;
VI - das receitas patrimoniAis, Industrlala e flnanceiraa;
VII - da remuneração recebtdo por serviço de arrecadaçio, !lacaliZação e
cobrança prestado a terceiro;
VIII - das doações, legados, .ubvençOee e outras receita eventuais;
IX - das suas demala receita.
Parágrafo único. O valor devido pela empresa ao empregado que falece ....m
deixar dependente ou sucessor reverte em favor da previdência socilLl urbana.
Art. 128. A receita das entidades do SINPAB•. ar Incluida a do previdênCIa
social urbana. constitui o Fundo de PrevidênCia e AaalItênciA Social (FPAB). da
natureza contábll e !inanceira, admlnl.otrado per um colegiado Integrado pelos
dirlgentes dessas entidades. sob a presidéncla do MInistro do PreYld!rlcIa • AulatêncIa Social.
§ I: Competa ao colegiado de que trata eatl arlIgo:

I - pronunciar·.. sobre lllI propelltaa orçamentár'. ... das entidades do SIN·
PAB e respectivas alteraçOee;
II - apro'1ll1" previamente o Plano Plurianual de Custeio do SINPAB;
III - apl'Ovar os programas do ap1lcaçlo patrimonial e flnancelrn do SIN'
PAB e respectiYlUl alteraç0e5;
IV - aprovar programaa ~ de preYidllDma e II&IÚlItêncIa soclaJ,
§ 2: A ImpertAnclll destinada ao custeio do prevldênCla soclaJ urbana SÓ
pode ....r aplicada de acorllo com o estabelecldo nesta COnsolldlção. sendo nuio
de pleno direito o ato em contrário. sujeito lIfJU autor li penalidade cablval, sem

prejuizo do responsabilidade civil ou criminal.
Art. 129. O Plano Plurianual de Custeio do .SINPAB é sprovado per decreto
do Poder Executivo, mediante propcsta do MPAB, dele devendo obrlptoria·
mente COf1!lW~
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I II dente do
III IV -

o regime !inancelro adotado;
os ~ delt:lnadoa ao. "-!lcloa em dlnhelro_ inclUl1ft per acitrabalho;
o VIlor das rMerYU;
os 1ImJtea dOI reCUl'IOII destlnadoa à' aulatêncl& médica;

V-

os 1ImJtes dos recursos destinados aos demais programas de previdênciA

e assistênCIa SOCIal;

VI - o. limites das despesas de pessoal e admlnl.otraçáo geral.
§ I: Aplica·.. aos prollramas e orçamentos anuais das entidades do SINPAS
o dispesto nos artigo. 15, § 3:. e 16 do Decreto-Iel .o: 200. de 25 de !everelro de

1967.

.

u de.pesas de seguro social. usls·
têncl. memca e 8SSllItênciA social .egundo o cmposto em decreto do Poder Executivo, obedecida a diretriz do custeio Independente para cado programa do
SINPAB.
§ 2: O. recursos do FPAS são alocados

Art. 130. A receita de cada entidade do SINPAB li constituido dos recursos
que lhe .ão atribuJdos no Plano Plunanual de Custeio do SINPAS para custeio
dos respectivos ;,wgramas e ativldldel.

Capítulo 11
CONTRIBUIÇAO DA UNIAO
Art. 131. A contribuição da Unlio é constltuida:
I - dllll ImportAncilLs arrecadadas sob a denomlnaçio genériça de "cota de
previdência";
II - das contribuições arrecadadaa pela previdênciA social urbana para os
Serviços NacionaIS de AprendJz.agem Industrial e Comercial (SENAI e SENAC)
e para os serviço. Sociais do Indústria e do Comércio (SESI e SESC), Iocident..
sobre a parcela dos salários-de-contribuJç4.0 superior a 10 <dez) vezes o maior valor·
d..referêncla do Pais, na forma do § 3: do artigo 155;
III - de 20% (vIota per cento) do preço da comerclallzação !lnal dos bens
considerados supérfluos em ato do Poder Executivo;
IV - do dotação prllpria do orçamento do Unlio su!lclente para complementar, se necessário. a contribuiçio que lhe Incumbe noa termos desta Consolidação.

com_

Art. 132. A cota de previdência compre«lld.e:
I - UDIS parcela equivalente a alé e~ <1MlIa por cento) do preço 1!Z.re!1.
narla ela pao1IDa "A'". que lndda sobre OI preçoe 00.
automotivOll,
de aoordo com medidas pl'OY1dllDCladu pelo 1Ilnlatn>Che!. do Becretarla de
Planejamento da PresldIncla do Repúb1lca, juntamente com o Wnlatro das MInaa
e EnerIl&:
II - 1.~ <cato_ por cento> do produto da YeIIda dOII bilhetes da Loteria
F8d8ral,

Incluam

dOII ~;

.

III - 3~ <1* por ceato) do IIIIJYlmeato cJ.obal de aposta verificado em
.... reunlIo hlplca, em prado de oorrIda. lUI>aede ou outra dependéncIa de
entidade tur!latlca;
IV - 10~ <des per cento) da rIIBda bruta da Loteria Eaportha;
V - 11'110 <demito por cento> do dM&llq1Ie de 20'110 (vlntl por cento) do
Impoeto de importaçIo;

VI -

5'110 <clDco por

.-to> da z-a bruta do Coclcuno de ~ lIObre

o ReIuitIIdo do SOrteio de

N~

<Lato).

Art. 133. A coatrlbuiçIo da UnIIo. aa1WI u contrl!lulçõM do item II do
artlIo 131, , recoIIllda li conta do -r.ourn NacIoaaI, como .-lta o:çamentárla
do UnlIo, • npuada. ao "Ftmdo de LIquldas da Previd6ncla 8odal" (PLI'S).
depoaüado em conta Mpeelal DO BuIeo do BruIl 8.A,. li ordem do MPA8.
I I: Aplks-ee li OODtrIbniçIo do ilem IX do art:tao 131. o c1lapoIIto DO I 3: do
artiIo 151.

I 2: A parte o ~ da coot1'lbulçIo da Unlio !1cura DO orçamento
do MPAB, sob o tltúlo "PreridiIlCta 8odal". e é recolhida 110 BaDoo do Braall
SÃ. em conta especla1 do MPAB, !~ em duoclM:lmoa o recolblmento da
lmportAncla .-árla ao custeiO das ~ de peuoal e de admintIlraÇio
pral do INPS, INAIIPS • lAPAS, • - - . . - t a o do ...-tulte.
I 3: O MPAS retém wna parcela do PLPS proporcional 110 montanta das
~ de bene!lcIoe, pua atIDder, prtmordIaIznmte, • necoaúIo. ao. -Jus_ ~ 00. ft101w ...... aplJcando-a em orN, medlanta conftlliO com o
BaDoo Ceatral do Brul1. ~ o .... lmedIat.o. reapta qu&DdO lIIlOIII&ârla
a utlllaçlo 00.

§.:

retida.
-

~

retldoL

O MPAS tranafere menuhnmtll ao lAPAS o que ll%cede a ImportAn~

V. O.creIO lI: 52.976,
2.46!, d. 10 d. "'0010

a. 22 a. ;unloo a. 1986 10.0. 21.{}7-1986}
a. 19M, art. 4." (0.0. l1o{)B-I9M}.

• O.crelo-lol ".'

Art. 134. Quando o produto da receita do artllto 131 é inlU!lciente pllra

atender. no ....rclcio. aoa _
a cuja cobertura se destina, deYll ..r proYideaclada a sua complAlmentaçio ;;>ar melo de cnkIlto especial suficiente para
cobrir a di!erença, cujo VIlor ti recolhida ao Banco do Bruil SÃ., à ordem
do MPAB.
Capitulo 111
SALAAIQ-OE·CONTRIBUIÇAO
- V, lei n." 7.787/89.

Ar!. 135. Entende-. per --......trIbuiçio:
I - a remunençio e!etlYalllllltl nceblela a qualquer titulo. pua o emprepdo, ozceto o doméllttoo, pua o trabelhador smd80 o para o t:abelhador tem-
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"llr~ll).

o saIIorIo mIDImo, reual_

(>

tU c llmlt;)

~ M

a.'

:

9

~

de 20 (YInte) _
no artl&o 131;

II - o M!!JrlcrbMa, para 08 aquradoa:
n) trabalh2dor autlloomo;
b) dll que tratam <" iteos m e IV do artlio 6.';
c) fallUlmtivo;
lII - li romunew)\10 oonstaIlte da Carteira de Trabalho e PrevicUncia SOCial
do ompre~al!o doméat"'''. até o Ilm1te de 3 (trtsl _
o sa1áiio mínimo, obMr·
",odo I) dr"'l'O":~ no S 1.°.
t::~r

s!:

O s!:":rlo-dlX'~ntlibuiçio, inclusive do emprepdo domMtlco, nio pode
i!l.t'srio!' :2 ~2' ;:aláril) mínimo de adulto, tomado ute em seu valor mensal
hl>?ál;jú, camarlne o respectivo ajuste e o tempo de trabalho efetivó

dlJirto ou

durt!.!!te tI

m~.

§ 2.' il utiUdade-Imbltllçio, fornecida ou pap pela empresa, oootratualmmte
,sUpt!lJ!d,Q OI! reeebldo por força de C05tume, inteira o Sll1ário-de-contrlbuiçio.
em villor ctl""""pondonto "" produto de apUcaçio do percentual da parcela res!!&m!Vll di) ""lill:ill minimo !lO Ulúio contratuaL

°

§ 3: A gr2t1f!caç10 adicional ou qlllnqUênlo recebido pelo ferravlú'lo servi·
dor ptibl!"o, Ilu~quico ou em relime especial inteira o seu Sll1ária-d&contri·
bulçl!a.

1::G.

H~o Integram o Sll1ário-de-contribulçio:
" 13.o (d<!clmo terceiro) Sll1ário;
II çnt9 do Sll1ário-famúlla pap notl termos da IezIslaçio especifica;
rrr - " "j"'ffi·de-custo e o adicional mensal Plllotl !lO atIronauta llotI termos
dll legi!l!!lçiio ospGCllica;
IV ~ fi P2S0nJa pap j" I14t11r" pela empresa, em prolfaIDll de ll1Im~tllÇáo

Art.

I II -

uprovN'.W

l?2!~

1V1lmsw!o do Trabalho;

V - (l lll"m~ peeunljrIo de féria resultante da conversio de 1/3 (um
,tero;o) do l'2<!o';>:J de féria e o CODCedldo em virtude de cláusula do contrato
de trab:llli~. d" regulamento da empresa ou de convençlo ou acardo coletivo,
des"o '1'" !!i!.@ mreooente de 20 (vinte) dias do Sll1ário.

il!'t. 187.

(I

~c;ofclo C[i!"3

da

,,:l1ário-bue de que trata o Item II do
a e...1fIC.R1a seguinte:

artiIo

135 , estabelecldo

Bale do c41culo

.-:1t-:3 1 mo
lill.2!jlj dê 1
mct. de 2
",~1a de 3
m:llll de 5
ro-'lJs de 7
",~ d9 10
~ de 15
~ c1.e 20
=J!l ~ 25

até 2
at4 3
at4 5
at4 7
at4 la
at4 '15
at4 20
at4 25

anca

anos
llI10S

anol
anca
anos
anoa
llDIlS

anoa

Sll1ário mlnImO
vezes o Sll1ário mínimo
v _ o Sll1ário mínimo
vezes o la1úIo mínimo
7 v_ O Sll1ário mínimo
la _
o Sll1ário m:InImo
1
2
3
5

12 _
o Sll1ário
15 v _ o la1úIo
-18
o Sll1ário
20 _
o Sll1ário

T_

minlmo
mInlmo
mInImO
mInImO

§ 1.0 HÚ'J (J aclmitll!o o pagamento antecipado de contribuit;io para suprlr
ou sup?ill.d? o Jb!t~n:;t!cio entre as classes, que deve ser rigorosamente observado.
§ 2.'" Ct!!TIf:lIido o interstício, o segurado pode, se auJ.m lhe conYém, permaneCEr De, cl'W~o em que se encontra. mas em nenhuma hip6tMe 1uo enaeja o
OCB3SD 3
cIM!:O que não a Imediatamente superlor. quando ele deseja pro.

gwd!s'

fi2

~! 3,0 O saBUrodo que não tem condições dll !I\IlItentar a
clM8e em qt13 SD ~nco!ltra pode regredir na escala até o nivel
e !et?rpar à cli2!Z~e dg onde regredju. nela contando o penodo
tnbUlÇl'.o
nIvel, sem direito à redução dos Interstlclos

seaumt-:=!!.

"0""

contribuiçio da
que lhe convém
anterior de con-para as cl.......

§ 4." A ccmttibuiçl\o mlnimll do proflsslonal liberal é correspondente à c1asIe
2 (dois), rsm prejuízo dos periodos dll carência estllbelecld05 nesta CODlOlidaçio.
Art.
A cmsslficação do segurado traba1hador autOnomo ou facultativo
f'l..3. eJc2lD
f1.l'\ ~'30 137 náo importa em reconhecimento pek pre'lidênc1a social
urbn.n.a do t6mb·J do atividade a ela correspondente.
P"'''';,gi'cio i '''o. Pllrtt efeito da c1asslficaçio de que trata _
artiIo nIo
podo I",ver lê'i"" "O do saiário-bllllll sobre o qual o segurado contribula em 11 de
Jt'n!1o de W73.', "". prn. " segurado que se prevaleceu da faculdade de .. manter
flB dn..sSJ '3m Qtn G:it.n.Vl1. possibilidade de acesso a outra classe que nIo a Jmed.la.
tiLmenb' 1juI,:;::ylIJ?

CapítIJlo IV
ARRECADj~'ÇJ~.O

E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES

Art. 1;:'9, A 3s-recadaçào e o recolhimento daa contriblÚçõea ou outras. imPO?tâncl"'l dovie!"", IJ. previdência soclel urbllDl'. obedecem às normas IelUintes:

",) erree,,''''''' "" contribuições dos seus empregados, e dos traba1hadores avul·
sos e. temporário. que lhe prestem serviço, descontendo-llS da respectiva remu·
neraç-E.o;
bl recolhor, até o lO.· (dt!clmo) dia titU do mês segulnte àquele a que as
co"t!1bU1çã2~ se reforlrem, o produto arreclldedo na forma da letra a, juntamente
com " contrlbuiç~o da letm e do Item VII do artigo 122;
-

V, Li'i •." 7.787/39.

-

V. d,orow·lci n.O 2.087/83.
O dee,!;,.,
91.?OO. de 5 de julho de 1985. aiter. o prazo de n:c:olhimenlo dn contnbuiç6::s d!J rrovid~ncit! Social. e dá outru provid6ncias (0.0. S.7-1985).

.,.0
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cl reco1hllr, no pl'UO fixado em decreto do Poder Executivo, u contribuiçõ"" dos Itens VII, letra " a d, IX ou XII e qlWldo , o cuo, doa §f 2: e 3:
do artigo 122;
II - cabe ao leEIItado trabalhador autOnomo, facultativo ou na sftuaçio
do artigo 9:, reco1ber auu contribuiÇÕM por fnIclativa própria, no pruo 1ep1;
III - cabe à entidade do BINPAS dAIecontar de ........nldores u coatribu1ções por el.. devidas, inclusift a deatinada ao cuatelo da asmttacla pat1'otIal;
IV - cabe à entidade intlUmblda de arrecadar cota de prrridlocla reooIIIar
o seu produto !lO Banco do Braall BÃ.; à conta do Teeouro Nacional, como receita orçamentária de UnIIo, para repaue ao PLPS, DotI p _ ~ em
regulamento, salvo no ClllIO de incidente sobre o mo_to du aPotltu de
corrida de cavalo, cujo produto deve ser reoolhldo até o 3: (terl:&lrOl dia útil
segulnte !lO de reunIio hípica respectiva.
§ I: O desconto du contribuições e os du conlllP'aç/5M 1Ip1menta autor!'
Zlldu aempl"ll se prtlSUllUlm feltoa oportuna e 1'llI\11&rIDente pela emprMa a luo
oor.gllQM. l1lU) UH! """"" 1.IC,",0 al"lC"'" om.uio para .. exinur do recolhlmento
e ficando ela diretamente responaável pe1& ImportaDc1& que delzou de ~ber
ou arrecadou em desacordo com o ~to nesta ConIolidaçio.
§ 2: . O proprietário, dono de obra ou Cll11dOmIno de unidade Imobf1iúla,
qualquer que seja a forma ,;lOr que contratou a conatruçio, reforma ou acréeelmo, é solidanamente 1'9ponsável com o conatrutor pelo cumprlmellto du
obrlpções prevk1ent:láriaa, reualvado o seu direito recreulvo contra o eucutor
ou contratante da obra e admlt;l4 a retançio de lmportAncla a lata cInIda.
pera garantia do cumprimento deaIaa obrlpç6ea, até a expedIçio do dooumento
comprobatório de inextlIttncfa de dAibito.
§ 3: A empresa conatrutora ou o proprletérlo de Imóvel pode !NlItaHe da
responaabllidad lOlidárla do t 2: em re1açio a fatura, nota de Mniço, recibo
ou documento equivalente referentes a tarefa subempreitada de obra a MIl CllrIO,
desde que faça o subempreltelrO recolher, preVIamente, qlWldo do reapecUvo

recebimento, o velor fixlldo peJa previdência socia1 urbana como contrlbul9lO
prevltlenclárla deVltJa, mclUSlve o acrúcImo para cuateio du prestaçOea por
acidente do trabalho.
I 4: Não é dllvida contrlbuiçio previdenclárla quando a construçio da tipo
econômico é efetuada sem mão-da-obra 1lUll1ar1&da, no relinle de mutirio, comprovado previamente perante a preVIdência SOCJ&1 urbana, conforme estabelecido
em regulamento.
S 5: Não é devida contrlbuição previdencillr1& ql18I".O a construçio resldencial unifanuluu', destlllllda a uso proprto. com área construida nio excedaata
de 70 m' (setenta metros qulldrad05I, é executada sem a utlliaçio de mic>deobra aua1ariada, ou quando se trata de reforma realizada nu mesmu condlções,
ficando dispensada a matrillU1a na previdência soclal urbana.
§ 6: .:J alienante de Imóvel construido ou reformado llotI terMotl do t 5: que
dcc1ara essa CIrcun.stanCI& na escntUta ou outro documento hábU fica dfIpenaado
da apresentação do documento comprobatórlo de inexu5tênc1a de débito pera com
a previdência social urbana.
§ 7.° A contribuição de assoclação desportiva deve ser recolhida dlretamenta
pela federação promotora da partlda, até <l8 (quarenta e oito> hora apela sua
relUizaçao.
§ 8: A federação de futebol promotora de joiOS é individualmente responsável pelo reco1bunento da contr.buiçio de que trata o § 7:, respondendo a c0nfederação respectiva, sl1bsi:harlamente, pela Inobservtncla desaa obrlpçlo.
§ 9: No ClllIO de fll1ênclll de empresa de trabalho temporário, a emprMa
tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo reco11llmento du contri·
buições previdenciárias referentes !lO periodo durante o qual o traba1hldor eataft
sal> suas ordens.
I 10. O valor bruto do Ulúio-maternidllde e o du cotu de aaJjrlo fam!11&
PIliOS pe1& empresa são deduzulos do montente du contrlbuiçõM prnldellclj.
rias que lhe cabe recolher menaalmente.
§ 11. O recolbimento das contribuições do leIUflldo de que trata o fi.'
do artilO 6: pode ser efetuado pe1& organlzaçio re1Ii1OD a que ele penca 011
pelo próprio segurado.
§ 12. A1J contribuições re1&tivas aos trabalhadores a _ podam ser arreca·
dadu pelo SlDd1cato de cIasse respectivo, que se Incumbe de elaborar u folbu
correspondentes e, no praso lOCal, reco.hll-Iu na forma estabe1ecida pelo MPAS.
Art. 140. Cabe também à empresa:
I - preparar folhas de pspmento d05 Sll1ários dos segurados a seu .eroço,
anotando ne1atl os descontos para a previdllncla socIa1 urbana;
I! - lançar mensalmente em tituIos próprlos de sua' contabilidade o m0ntante das quantills descontadas, lia contrtbuiç6el da empreaa e otI totala rec0lhidos.
Paráira!o tinIca. Os comprovmtes dlscrfrnlnatlvos deases Iançamentos devem
ficar arquivados na empresa durante 5 (clncal anos, pera flsclUuçiO.
Art. 141. Compete à prevldllnc1& soclal urbana fLscallzar a arrecadaçio e o
recolbimento de qua1quer Importãncla prevista nesta Conso1idação.
.§ I: 1: fll,C1lltllda à previdência social urbana a verlflcaçio da contabl1idada
da empresa, nio prevalecendo para elll8 efeito o dlapoato notI artliotI 17 e 11
do CódlIO Comercial e estando a empresa e o aecurado obripdoll a preatar Da
esclarCClmento~ e Informações solicitados.
§ 2: Ocorrendo recusa ou sollepçio de elementotl e Informações, ou sua
apresentaçio deficlente, a previdência social urbana pode, sem prejuizo de penali.
dada cabível, Inscrever de oficio a importância que reputa devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o anua da prova em contrário.
§ 3: Na falta de prova regular e formalluda, o montante dos saUrlos pqos
pela execução de construção pode ser obtido mediante c41culo da mio-de-obra
emprepda, de acordo com a área construida, cabendo !lO proprietário, dono
da obra, ccndammo da unidade lmobUlárJa .:lU empresa co-responsável o ànua da
prova em contrário.
Art. 142. O Banco do Brasil SÃ. centra1lza o produto da arrecadaçio a cano
da previdência soclal urbana.
Art. 143. A falta de recolbimento, na época próprIa, de contr!buiç6ea ou
outras Importãncias devidas à previdencla social urbana sujeita o responsável
aos juros de mora de 10/. (um por cento) ao rnlla e correção monetária, aIl!m
de multa vllriável de 10'/0 (dez por cento> a 50% (cinqüenta por ctlDtol do n.1ot
do débito.
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.ut. 6° Revotl....... as disposições em COIltririll.
Art. 7· Elta lei entra ~ vfRor na data de ~ ~'JJbH.1::tr.sm:.

I 1.' Aa contribulções ~ são corrIIidU monetariamente. na data do efetivo
recolhlJnento. oblerVado o dfspo.to nOll parácTatOll secuJntel.
§ 2.' A correção monetária é o resultado da multiplicação do valor do
débito previdenciário pelo coeficiente obtido mediante a divisão do valor nomJnal
reajustado da OTN, no mês do pagamento, pelo valor da mesma obrigação no
mes seiUmte àquele em que o débito deveria ter sido pallo.
§ 30' A sistemática de correção monetária estabelecida no § 20' aplica·se às
contribuiçóes previdenpiárias cujos tatos geradores são posteriores a 1.- de janeiro
de 1981. devendo aquelas cujos fato! geradores são anteriores ser corrigidas
até então 5eiUOdo 111 normu da época.

_ V. DecrclO-lei no' 2.284, de 10

cie março de

1986 (0.0. 11-03-1986).

§ • .' A multa automática Incidente lobl'll o débito previdenclúlo é calculada
sobre o valor monetariamente corrilido na forma dos parállmoa anteriores.
§ 5.' O débito consolidado compreende o valor originário. atuallzado mone·
tariamente. li os acréllclmos legala incidentes sobre ele.

i

8.' Entenda-se como valor oriilnário o que corresponde ao débito da natu·

rea. previdenciária, excluldlll 111 pareelu rc1atlvu a corrcçio monetúi&. juroa
de mora e multa automática.
§ 7o' O MinilItro da Prcvid&lct& e Asalat!ncl& Social pode relevar a multa
automática incidente sobre débitos previdencláriOll de empresu em regime de
concordata, ainda que o pagamento se faça mediante acordo de parcelamento.
Art. 1«. O débito apurcdo e a multa aplicada devem ser lançados em livro
próprio destinado à Jnscriçio da cIlvida ativa da prev_cla soclal urbana.
"1.' A certldio textual do livro da que trata este artigo serve de titulo para
a prevldén...a social urbllllll, por seu procurcdor ou representante 1epl, premover em julao a cobrança do débito e da multa, pelo mesmo proceuo e com
as mesmlll prerrogaUvu e priVilélioa da Fazenda Nacional.
t 20' A previdéncta social urbana pode, ante. de ajuizar a cobrança da cIlvida
aUn, promover o protesto de titulo dado em garantia de sua liquldaçio, ficando
entretanto reasalvado que o titulo será semple recebido pro .olvendo.
Art. 145. A cobrança jucllcial de importãncta devida à previdéncta soclal
urbana por emp...... cujos benS no legalmente impenhoráveis é feita, depola de
transitada em julgado a sentença condenatória. mediante precatório expedido à
.mp...... pelo prel1dente do 'l'ribU11&l de Justiça local, a requerimento da previ·
déncta lIllCl&l urbana, 1IICorrendo o dJr.tor ou adminiatrador da emp...... na
pena do crime de deaobedlMcla, além da responaabllldade !unCional cabival, se
nio cumprir o precatório dentro de 30 (trinta) cIlu.
Art. 146. A falta de recolhimento. na época própria, de contribu.lçio ou outra
importADma deVIda II previdéncl& social e arrecadada doa ~ ou do público
é pWlida com a pena do .cnme de aproprlaçio Indébita, co..slderando-se peasoal·
mente respollSáveis o titular da firma Jndividual e os sócioa solidários, Ilerentes,
cIlretores ou adminIatradorea de empresa abrangida pela llrevldénct& lOCIal urbana.
Art. 147. A unlio. o Eltado, o Território, o Distrito Federal, o Municiplo •
as respectlvu autarqulaa, entidadea paraestatala. empresas sob regime especial
e sociedades de economia mlata com orçamento próprio e com servidores e empregados abrangidoa ~ previd6Dcla soctal urbana deYem Inclulr em aau orçamento
anual a dotaçio necessária para atender às auu rcaponsabllldades previdenciáriu.
Art. 146. O cIlretor ou adminllItrador de empresa abrangida pela prevldAncla
social. urbana remunerado ptllos cofres p11blicos federala, estadum.. territorla1l,
munlcipala ou autárquicos responde pessoalmente pela multa imposta por intraçio
de dIsposiUvos desta Conaolidaçio, sendo obrigatório o respectivo deeconto em fo1b& de pagamento, mediante reqUiSlçio da previdéncta social urbana e a partir do
primeiro pqamento que se selu.!r li requIsiçio.
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JUSTIFICAÇÃO

°

I - Em _Il1'o d. 1984 rol aprovado
Deo:!1:lID-Lol o· 2. t6S,
estabelecendo dlspoalç6n a ....peHD do S _ Flnancolro de Hal>( '.!Çio.
Aqufia l1OI1IIa, _
outns dlsJlOlll:Ms, tstabeieceu um IllCt1ltlvil
ftnaMOlre para IM adquiftlltel da .,.. pnIpria 110 imhit8 do sm e r"",1tocJ I
incor~ dos débiIDI veneid<Ja.
lia npoalçio de
q. . . _tno
lnem, lllteV<'- "
presente docllDa • AVeIa de lDCldo ponIIBDOriIado • _
que
a autoridod..
publica a ....... d. _ adiçio.

.-w.. .

SeJlundu "" depreende da - - . DlIquola OClISilio '''' lAgenllol financelrm
do Banco Na<lnnaJ de Hablllçio eqlOrimenbrom um Indl<e de lnadlmplincla .....
precedentes. Isso porque o reajustamento da p....tações seguiJI li evolução d...
l'nid.dK Padrio de Capitll. ao passo que o reajuste d.,. wirios'ellC1lntra... !lS
limitaçõe. iru;üluid.. pelo Decreto-Lei n° 2.065183. D.... modo. u cumprom4!timeoto
da rendi dos matUlirios para com as pnotaçileo dovidu, ,"freu d~ulllhrin
accntwado. O atendimento daquela ubrlgafio pauou a consumir rAtm cada vez maior
do orçomento d~lco.
VIa de coosequêncb, os mutuários l\nan::iad05 fanuo aos pouc,,"
dei:undo de pagar ao aJudiel80 ~ É fátil lembrllr qL'" I inodlmplft>cim
decorrente d""" lmpo..lhIIldade pritka de JnIl&lllento, :u:aboo !,O? colocar o
comu um lodo. ás portlIJ de inviabilidade.
11 - Tal' fnram ... r.,to.... determloan'" da ediçiio do lJen'cto·LoI 0°

sm

2.164184.
>eU

Trolando de reduzir"" nlve" d. Impontll3lidooo. I noma faeul"''''' - em
art. 3° - todos os mutuários, I inrorponçlo das diibila v.ntid." "" wdn devroll4',

a partir de um .Impl.. requerimento.
A reduçio do mencionado dI.poolllvo era _
noo s~uint .. tel'Dl<>ã:
..Art. 3· Os débltoo dec:nmtltet de COIlUIo!l do "qul:;lfio de mondlll
,.ropria celebrados DO imblto do SFJI, ensteDtet na date da publl<~(o}" dos.. . d""i'eIolei, poderio ser I'ellUlanzad.. medlaOIe IncorJ1Ol'1ll'io ... mjlO't1h·.u !lIIdo deved....,
d..de que o adquirente o requeira ao lIlIeote noancelro.
Parigrofo Qolco. Os A8eftteI FlIl&Jlctlroo te.'ilo p=':o "li 99 ("0_;';'
di.., <onbd... da data de aJlft'f11taçto do requerlm<!!to ,J(.:<lquli-Mt... í"'JO
form»llzanm as iDCur~ em alnuu previol.atl_ artltiu."
I>eRjando Incentlvar a .....117.açto da< IncnrI"'NlÇ"""
"lua'o no dé~a"g
<enddúS lrallSferlr-..,·iam d.. conta de Créditos em LlqUi<!~çQ8 r",ra ~ couto de
Reslltável. o De<ret....Lol
2.164184 oferecia 105 que ad.ri"''''' '"
prol"'~ ,,,,,
incentivo finmceiro que ficou popularmente conhecido pelo nDill!! <1:: ubôn{i;'~ q~~

r:'n

o·

.m,,,

últlm. 2nlÍlJ~ ClIMkrtbI em df'!l(';:Oftto incidellte ~bre o V1J-nr r':1li1iibzJ di'3 pr~l::1

pelo p=o d. 1 (um) aoo.
O!I ereitotl da medida logo M fturanr sentir. F.ti r.:!!~~z..:;f~l!P o [JúrMro à:!'
muluários que Incorporou os déblt"" om atraso, c:h... Ddo m"""" ~ cllomr a t'roprla
contabilidade dOll apoIei r rNta~ado • perlpectYnl de ~ik.:t;~ô, no am~i~:) do

',FH.

C",..

In - Nio obstante, e.. lIpelIU quatro
Wll 1'.'~!'J'"jj,'i1l'1 =lrJ?-"l
Q proceqo inftadonirto e a dM4H'g~n~y!3 t,;::.'rni dIB ~~~
acabaralO por prejudicar a idéia lI1IbataDclaI daqllOla """"'"
É hem evidmte. chegando a _ pÍlblial ~
r>Jto d. q"" ""
prestações da casa própria encontram-se agora atnta<;"" â v&'~io", da L'PC, qll:!l
acompaoha I remuneraçio da Cademelat de Pou~ o"'lmmro OiS
sendo coracterizados pelos perdos reais.
C.......,.I-, d _ _ de _
" qlW'!r.' da Inr.d""l"h.cb
generaliDdl, cujos nlvels já ultra......... l4uelH atorld"" "'" 1984~ ..Üftltar, ainda um <OlII~.....""""".
IhI~radH. porqtnIntfJ

"llW.-w. (

PROJETO DE LEI N° 4.655, DE 1994
(Do Sr. Paulo Paim)
Dispõe sobre os débitos decorrentes de contratos de financiamento de moradia própria, no âmbito do Sistema Fi
nanceiro de Habitação,

(A

COMISsXD ESPECIAL DE pOLfTICA NACIONAL DE HABITAÇAO)

o C~ Nad<MW docnb:
Art. 1· OI dibltoc dKOlTllltel d. Cll1Itratll& de l4ulslçio de moradia
prúprIlI ceIeIJnd.. no i.bIto do SioteIna Flnaacelro de Habltaçio, esi5tfttel na data
da JIIlblbçio d-1eI, podaria _ npIarIzadoa medlaDte iDl:orponlçio ao .... pectIvo
saIdtt _
..... d _ que o adqlánllte o requeira ao.,we 1Ina_
ParáIlnIb úolco. O dlspoato DO caput deste artigo se estende aoa
adq...... que _o _ juao, IlIde~" da _ COIIdiçio de riu ou a_.
Art. r Os adqulrental q... JlO&I1lfr- mIJ de um Imóvel residencial,
Dio_ beMfIdMoa ..... dil...... _1oI.
.Vt. 3· OI
nouctfros terlo. pl'Ull de 98 ( _ ) d....
.'UIIlIod.. c1lI daIIo
de a ~ da nqlWi_ d.. adql1Íl1!ll
....
lhnnaIII:ane ali ,....
al1'lllllllft"lol- 1111 artJto priMelrn.
Art. 4° OI saIdoa deYedono residuais d""""- dali l1lcorporaçiIaI
0'**-10. _ _ ~ q....... 1Io pr(IprIM.
Art. 5" O Poder EDClIUvo repIaIMtIWi _ lei DO pram IÚlllmo de

....-u-

acom-

"poraçiIalI_

'4IC_)dlaL

saü........ ".."

Oc:une que e.. 19114. na blpótele d. lIlIJI'll, "" \'~3 00 " r~J"
venc""'era pega ...... " acriodmo de Ju"," dmplea nudoo .'" 3% ,;,' ~ "" inçI!".
de iltOI'do <11111 a <lilllllla-pIldrio inMrIda em toei.. "" contntos pe;o pr(Iprio mlR
Hoje, toei.... a partir d. oriefttaçt" ......,."j.. do BII1Iro Ctlltni. "
pnslafão 010 _
pontualmente deve _ atualizada I"ln·, m"-"llllll ifirllc2!l, de
remone~nda Cad...- d. PllU~
Ora, como os uIárkNI aio • encontram sujCtüJ$ 00 m~ critirlo d~
I'Njuste. parece btIn evid~a UIM dmntstillda que vem 1:'1'l.fi~Iio wnb:i!~~Y'~,ê:'Grt~
dramático: n mutuário que, por qualq_ raio, chega 3
Il".", I'=\qil""
dificU_.. <onoepe ooIocaI'_ _ ... dia.

"t,,,,,,,,.

IV • A manutençio de lal JIBlIOI'lI11i1l Dio Inwr= n I1lmlll""" g>3 ~m::J
envolvidaa no SiIteIna Flnuceiro de Habitaçio.
O mnluárlo - q.... ~ • própria razln d~ Wl' dI) 3m - ~ ~ v;,a CC]
rej(iJII" de BnllIÍllÜll. A pouibiliclade de • por alpIrJ Imtl'f" i»<!ojll!tKielll!e d, .UI
vontade - 010 lograr a qultaçio pont1IIII de . . P"'~
wIW 0:<;=
verdadeira amuça.
AlIa I~ tlaaceiros ... ~ t!lIt-lr lllI'<> ...rtdnl t'l'IToI,;;t3
Crédltoe . . Llquldaçio, 011 uma la
ftl .....;10 do e~ bil'o~""'l5<J.
Ad........ _ _ .... taiI proc:H......... lerei... e """"""'" •. adftm p."'jll!=. ~
porque em razio da folia de arretIIlltantell, i o próprio agc-llte qu.'l11 """"," adj,,:!It:;m;fu
o mlOvei que vai ........._ em ... imobilizldo. AlIa ..............."'" rnl<""r~." (J
pog&nIeDio pontuaL

vi,,, " .""

"'J

Finalmente.. a própria imagem do 8lItema Fl~ro cl~ X,'L1fu:2.J~~':~
resulta a1tamflIte desgastada, perseguida pela c:res«ote perda d. mmlb!ll<l&~.'1~'S 7WJ
deloar...ndo toda a aUvidade _ _ da admlnlolraçio PÚbllc:a.
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v _ F. conveniente eodarecer o d..uear, alnda que o t..to logal que ugue,
em nada se cOlIlIlnde COIIJ pedido do anistia. Nlo se trata de perdlo do divida 011
Ii~o llfIdO!ll do COlIIproIIIloooo UI1IJIIidoo.
O que .. prelond.. tiG-lOmonle, é oferecer 100 con:I d. 5.000._ d.
mutuárloa uma oportuoidade de pôr-.. em dia. roplariuJKlo .itu~ que - por mala
que se ocuI'" - cibkm c reelanwn soluções.
A .IIlIUflIo, .enmhut. aquela encontrada .... 19IU, _ e em reunir o
débito vencido e, mt!dlanto SUl Incorporação .0 saldo dnt!dor. !omá-Io novamonto
víncebdto. mantida a I"e.!lponsabilidade do adquirente.
Movc-IIO! um pro\lÓ!1to • uma ....pennça m_ bom d.nnldos: as
v..J!Oft" do um novo dia que l i a..,-. pIono de ......--. cromoa que - oforodda
NIU nrorfnnidMle 2M rnufl&ãrkJt: - 1en:1I1OI" dado mais 1111I pelO, es.pr'f'S..tvo e
iUlput1aJlll!, 110 rumo da pecillcllÇliu do Silltoma Y..-iro de Habi!llçio.

~
~....
jUllbo de 1994.

Saladas

Oo~

/j
lo Pai.. -I'1'fRS.

'1.EGISUÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDEHAçAD DE ESTUDOS LEGISLÁnvOS.CtDl'

DECRETO N~ 2.164, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Institui incentivo financeiro para os .d
Quirellte. d. mORdi. própri. atiavé. de
Si,uma Finallceiro d. Habit.çjo• • equiv.·
"Deia ..1.lial como critério de reajud.·
mento da. plW.t.~. • dá outra.

provid'IJCi...

. .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uSl! de suas atribuiçÓes 'e
tendo em vista o disposto no artieo 55, item ~I, da Constitui~o:
DECRETA:
Art. I ~ O Banco Nacional da Habita~o (BNH) concederá aos adquirentes de moradia própria através do Sistema Financeiro da Habjta~o (SFHI, que estiverem em dia cOm suas obrigaçlles contratuais, um
incentivo financeiro proporcional aos valores das. prestaçlleÍl mensais
que .se vencerem e forem efetivamente papa no período de 1~"de outubro de 1984 a 30 de setembro de 1985.
§ 1~ Para os adquirentes com contratos firmadoa a partir de I ~ de
janeiro de 1981 e até a data da publica~o deste Decreto·lei, o incentivo
a qúe se refere o caput deste artigo corresponder•• em média, a 25%
(vinte e cinco por cento) do valor das prestaçlles, ,desde que nio tenh~
sido beneficiados cOm reajuates parciais de auas prestaçlles equivalentes a 80% (oitenta por cento) da varia~o do ..Imo mínimo. correspondendo. nos demais casos, em média, a 15% (quinze por cento).
§ 2" Para os adquirentes com contratoa firmados até 31 de dezembro de 1980. o incentivo corresponderá. em média, a-l0% (dez por·cento), desde que nio tenham aido beneficiados com reajustes parciais de
auas prestaçlles equivalentes a 80% (oitenta por cento) da varia~o do
salário mínimo, correspondendo, nos demais casos, em média. a 5%
(cinco por centol.
§ 8? Os adquirentes de moradia própria cOm contratos firmados
na viK6ncia deate decreto-lei fario 'jus aos bônua qua eativarem em vilor a partir do mês seguinte ao da assinatura do contrato e relativos ao
incentivo de 15% (quinze por cento). em média, do valor das prestaçGes.
§ 4~ O adquirente que estiver em inadimplbcia fará jus ao incentivo pl"l!lvisto neste artigo em rela~o às prestaçlles vincendas, a partir
da datll de apresentaçAo do requerimento de regularizaçAo dos seus débitos, observado o disposto no artilo 3~
Art. 2~ O incentivo de que trata o artigo anterior será documenta·
do por um bônus que conterá os seguintes requisitos minimos:

.................................................. -

........................................................................ __
DECRETO·LEI

N~

.

.

2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983
Alter. a le6i,I.ç'o do Imposto de Renda. di,p6e .obre o n.ju.umento do••lu·

80.;' u,idenc;.i•• • obre I I P"""'ç6e. do.
empré.timo. cID Sí.~m. Financeiro d. H."
biUçlo••obre I revi.,o do v.lor do•••IIi·
riM. e dli outr•• provJd'nei••.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suaa atribuiçoes e
tendo em vista o artigo 55, itens I e lI, d~ Constituiçio,

n
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I - as aliquotas estabelecidns nos artigos 1~ e 2~ do
Decreto-lei n~ 1.790, de 9 de junho de 1980, para:
a) vinte e trh por cento, a de que trata o item I do artigo
lO.

bl vinte e três por cento, a de que trata o artigo

2~;

a alíquota estabelecida no artigo 1~ do Decreto-lei
2.027, de 9 de junho de 1983. para oito por cento;

i1~

111 - a alíquota estabelecida no artigo 2? do Decreto-lei
2.030, de 9 de junho de 1983, para seis por cento•.

n~

11 -

Art. 2~ O Imposto de Renda na Fonte previsto no artigo 1~ do
Decreto-lei n! 2.027, de 9 de junho de 1983. quando incidente sobre rendimentos auferidos por pessoas físicas será considerado antecipaçio do
devido na declaraçio, assegurada ao contribuinte ia opçio pela tributa·
çAo exclusiva na fonte.
Art. 3~ O artilo 1~ do Decreto-lei n~ 2.014. de 21 de fevereiro de
1988, passa a vigorar com a seguinte redaçio:
-Art. I! O valor cambial das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, com cláusula de opçlo de resgate
pela correçlo cambial. que exceder a variaçlo da correçlo monetária do titulo. a partir do valor cambial em 17 de fevereiro de
1983, fica aujeito ao desconto do Imposto de Renda pela fonte
pagadora, exigível, no seu resgate, mediante a apllcaçlo da
alíquota de quarenta e cinco por cento.Art. 4! A partir de 1~ de janeiro de 1984, aplicar-se-á a tabela de
,que trata a letra b do artigo 1~ do Decreto·lei n? 2.028. de 9 de junho de
1983, sobre oa rendiméntoa de que trata o artigo 2? do Decreto-lei n?
2.030. de 9 de junho de 1983. quando a sociedade civil for controlada,
direta ou indiretamente:
.

PROJETO DE LEI N° 4.656, DE 1994
(Da Sr- Sandra Cavalcanti)
Aplica, às mensalidades escolares, as regras· fixadas na
conve~são dos salários; corrige abusos praticados em desobediência ã Lei n9 8.170, de 17 janeiro de 1991, impede prejulzos escolares para as inadimplências e impõe im~

diata oferta de

um

sistema de bolsas de estudo para 19 e

29 graus, nos termos do artigo 213, da Constituição

Fed~

ralo
(A~ENSE-SE

AO

/.'

~ROJETO

i

I

'

DE LEI N9 3.256, DE 1992)

-.'

" .. /. ,-

I (

I. J' •

i'; I C.·I

I

":

ArUgo 1. -

- O valor da ••n.alidada cobrada pala pr•• taçlo do surv!
ço .duc.cion~~.pQr inatltu!çlo de ensino particular, •• cUMpri•• nto l lei nQ 8.170, corresponder', • partir d. 19 da ••rço da 1994,
l _'dia daa valor•• cobrados nos ••••• d. nav••bro d. 1993 a rev.reiro de 1994, tr.n.ror••dae n. URV vigente na data do venci.anto.
Artigo 2" -

• Na hlp6t••• da •••n••lidada ••eolar cobrada nos .a•••
da nov••bro da 1993 • rav.r.iro d. 1994 nlo tar .ido fixada
co.
oba.rvlnela do di.posto nos artigo. 11 • 20 ou 3a da Lai na 8.170,
o. valora. ar.tiva.anta davidos .arlo obj.to. d. n.goctaçlo entra
alunoa, paia ou reaponsivai. a oa astabeleci••ntoa particulares de
ensIno, ou de arbitr••ento judicial, que deveri s.r
apreciado ••
rito su.ar!ssfao.
Parigraro Pri••iro -

~ Ao receber a
ouvida e. OS (cinco) d!
a. a parta contrirIa, o juiz arbitrar', na URV vig.nt., o valor da
.an.alidada.

lnici.e

Par'gr.ro Sagundo

DEC.RETA:
Art. 1~ A partir de 1~ de janeiro de 1984, ficam alteradas as seguintea aliquotas do Impoato de Renda na fonte:

_ 5'0 part.s l.gfti••• para a n8goc18910 ou p~
ra a propositura da açlo prevista ".ata artigo, o pai ou raapona!
vaI que repre.anta, no .1"i.o, daz por cento de outros pai.
ou
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I
da ansino, o Podar Público rica obrigado a arareel-Iaa, atrav'd da
reda da ensino particular, na for•• da boI ••• da ••tudo., n08 ta~
.08 de regul•••otaçlo ••paclflca • aujeita. i riacalizaçlo doa Co~
aalho. de Educaçlo e da. A••aclaçn•• d. Paia.

Artigo 6Q - Eata lai entra •• vigor na data da au. publicaO.o,
vogado. aa diapoaltivaa contririo8.

r~

'6 qua, vivando 8 terrlval eituaçlo da n0888 Bcond.l.
da inrlaçla a d. d•••qullibria d. rendaa, aa ~ ~!!ill!!.!!. nla
con.agu•• parar da aublr.
A 181 8.17D dlaclp1Inau, co. sabadarla, Bs.as variaçftaa. 56 p.ralt. o r.p•••• , p.ra ••••n•• lidad•• , daquilo que
't"!.
pr.a.nta au.anto aretiva.anta pago ao paaaoal docanta.
No antanto, ....0 aaai., , rorçaao r.conhecar que, p~
ra .uitaa ra.!liaa, a ancarga rai ricanda cada dia ••ia diricil da
auportar.

3 a S T I F I C • TI. •

o pda inteira aaba da aituaçla
cantra a anaina pública.

17 11779

ca6tlca •• que •• a!!.

Por tudo iaao, cab.rla., govarno tantar,

atravi. da

!2!!!! d•••tudo, Aocoer.r •• r •• i11..
28 gdu. tal ~ !.!!! prevhta !!!!.!!!:.

u.a polltica corr.t. da

8.

m

"aI r ••unerado. a a•• ragr. . da diaclplina runcianal,
Da agent•• da edue.çlo. viv•••• grava a nlo ofarec•• aa serviço.
• que, conatltucional••nta, ••tlo ob%lgadoa.

d1riculd.d. ., na 18 a
d. Canatituiçla.
Aa invh di. .a • aa invh da intarvir ca. dhpaaiçla •
.nargia n. aalvaçla da .nainD pública - que , a au.
abrigaçla,pret.nda a .xecutiva radaral, atravla da u.. ina61Ita .adida, .st~
balacal' nor••• ratroativa. a inconatltucionaI. para o .atar particular da an.ino, pl'Dvacando pl'ob1a_a .f.na01úva.t.a para o f!!!!!!.
!!.!.
EatabiliuclD a introduçla da ~ n. acana.l. braaUalra•

Por outro lado, oa recuraoa orça.ant'rloa ala dllapid~
dos, tanto na ár•• rodaral, co.o n8. ire•• a.taduala a .unlcipala,
por. governanta. que conrunde. o proc••ao d. educaçlo co. oa dalIrIoa de .dIrlcaç~.a luxuo.a. ou co. o. p.tarnali••oa da f.vora • •~
c•••ivos, de arda. pura.anta aoelal.

o•••• ror.a, no IntuIto d• •nconilllr u.a soluçlD razoaval, qua nla lava t ••b'• ., ao ana1no particular, o !:!2.!. ••
qua j '
viva....rgulhadaa a. reda. públlcaa, ••ta.oa ofaracendo a.t. projato da lal qu., votado pala Congra.ao, acabar', d~az, co.
tio
controvertida qu••tlo.

A burocracia, do.Inada por ideologIa. ratrógr.da., to.ou CD~t. da. Univer.idad•• , daa FundaçO•• fadar.ia a da u• • • ar1a
d. áre•• de aarviço ••cundirioJqua pasaar•• a ••r o.
recabadora.
prlvil.g~ado. doa racuraoa públIco.. Ele. ati que nlo alo
•• c ••saa. 51a desp.rdiç.daa'
r.sponaivela ou asaociaçlo da paia relatIva i in.tituiçlo da ena!
no lItIganta, cuja ~.pr.a.nt.tivid.d. cD~r••pDnd• • palo ••noa dez
por c8nt~ das pala ou r.aponaivaia; aaaaci.çlo e.tadual da paia
cuja repra.entatIvidade corra.ponda.pala .anoa quarant. por canto
da••••ociaçe•• aunicIpaI. da paia ou r ••pensivai.; radaraçlo nacional da pai., cuja repr••antativldad. corra.ponda a palo
••no.
quarenta por cento da. a••ocIaçe••••taduaia da paia.

Utilizanda a disp~a na art. 213 da Canst~içla, est.
proj.to abra • p.rapactiva d. i.adiato ofaraci.anto d. ~ .!!.!.
.!..!!!:!!!!! para a. r ••illa. n.ca••itada., at' qua • rad. públIca po•••
ob.arvar Da aluna. qua ••taja. i.poaaibilltados da rragar
aquilo
qua, noa tar.oa d. 1.1 na 8.170, a. aacola. partIcular.. vier•• a
cobrar.

la.ant.val.~nt.,

• intraduçla

da ingr.dianta.

pal!t!

coa, sindicai. a ldaollgicoa na reda pública da analno, criou

ali

u. verdadeiro c60••

E, adotando a ••••• rl1080rla que foi pratIcado no caao da conv.ralo da aal'rio. i URF, da.oa u•• contribuiçlo hon.sta
na 'xita da Plana d. aatabiliz.çla da Gavarna Ita.ar Grsnca.

Parigraro Terceiro _V.riricado t.r h.vIdo au••nta contrArio i lai
nO B. 170J91, naa •• naalidad.a cobrada. a ••ior •• r.laçlo ao valor
abtida pela aplicaçla da diapaata na artiga 1", a dirarança
dava
a.r conv.rtIda na URV vigenta na data do ar.tivo paga.anto. da.cantada e8 at' trl. parcal•••uca.alv.a.
Artiga 3" Oa v.le~ •• convartIdo. na ror.a do art. 19 nlo
rio reaju.ta pala prazo corr••pondant. ao par!odo latlvo.

.o'r~

Psrigrera finica - Havendo au.anta .alaria1 da cat.goria
pr.d2,
.inanta na inatituiçlo da an&lno, d.carrant. da acordo nor••tiva ,
dI••ldlo ou ••ntanoa judIcial, pod.r' hav,r r.p•••• ao valor
da
.an. .l1dada rixada a. UHV, d. aU 70s (a.tanta par c.nta) da au.a!!,
ta var1ric.da.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

ArtigQ 40 -No caao d. lnadl.pllnela do aluno, p.la
prazo da a.~
••nta diae fica. v.dada. a 11.itaçlo ou a ra.triçlo do ex.relcio
da. atIvidad.s escolar•• , ••• pr.juizo da. d••ai. .ança..
cab!vaie, ricando ••••gur.do aoa a.tabalaci.anto. da a".Ino a ••Ia.lo
d. tItulas a qua aa rerare a art. 20 d. la! n" 5.474, da 18 da junha da 1968.
Arti9a 5" -Na ralta da vagaa • cur.OA r.gular•• da r.da
p6bllca
N.... quadro ca6tlca, r ••tou, ao. pala. ra.pona6vaia,
anviar aaua rilha. para a r.d. particul.r.

Título VIII

DA ORDEM SOCIAL

Capítulo 111
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA
E DO DESPORTO
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Seção I
Da Educação
............................... -------

-

"

..

Art. 213.

Os recursos públicos serão destinados às escolas
publicas. podendo ser dirigidos a escolas comunitárias. confessionais ou filantrópicas. definidas em lei. que:
I _. comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus
excedentes financeiros em educação:
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra
escola comunitária. filantrópica ou confessional. ou ao Poder
Público. no caso de encerramento de suas atividades.
§ 10 Os recursos de que trata este artigo poderão ser
destinados a bolsas de estudo par"l o ensino fundamental e
media. na forma da lei. para os que demonstrarem insufiCiência
de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares

da rede pública na localidade da residência do educando. ficando
o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão
de sua rede na localidade.
§ 2° As atividades universitárias de pesquisa e extensão
poderão receber apoio financeiro do Poder Público.

LEI NQ .5.474- DE .18
DE 1968

·DE ';JU'L1!O

Jiis'Põe s6bre as DV:plicatas. e ..dá
.
tras providências •.

.OU!"

O Presidente' àa Renúolica·
"Faço saber que o Congresso Nackmal ··decreta e' eu sa.nclono a 'Se: f

~te

Lei:

------_._---------------_.------ .. __ ... _cAPiTULO

.VII,

Das Duplicatas, ele-- rPrestaç40 ' de
.
Serviços

Att.. ~ 20. :i Nr empr.êsas, ..::ln~iv1duais
ou icoletivas, 'fundações ou ,!;ociedades
civis, que se dediq'lÍein à.. prestaçáo
de serviços, poderão, também, na forma' deSta :-lel, eni1t1r:' fatura e dupll...
e6ta.'
§ 19 A fatura

deverá dtscr1ril1nar

a natureza.' dos serv1,ços prestados,
". 29 A soma-a pagar. em dinhe1l'Sl,iCouesponderá !lO preço. dos serviços prestados.

DECRETO-LEI NI? 436 J ANEXRO DE

DE

27

DE

1969

Re1Joga o ~ 29 do art. lI? da Lei nú_

mero 5.474. de 18 de julho de 1968

n
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modi fica a redacáo de seus artigos
13. 14. 16, 17 e 20 e dá outras providências.
.

O Presidente da República. usando
das atribuic;ões que lhe confere o
§ lI? do artigo 21? do Ato Institucional
nl? 5. de 13 de dezembro de 1968; decreta:
Art. 31? Fica acrescido ao artigo 20
o § 31? com a seguinte redação:

........................
...............................................
"Art. 20

§ 39 Aplicam-se à fatura e à
duplicata ou trlplicata de prestação de serviços. com as adapr.ações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata ou
triplicata de venda mercantil.
constituindo documento h á b i 1,
para transcrição do instrumenr.o
de protesto, qualquer documentJÜ
que comprove a efetiva prestaçã/ 1
dos serviços e o vinculo contratual que a autorizou."

Art. 41? ~te Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1969;
148 9 da Independência e 811? da
República.
A. COSTA E

SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva
Antônio Delfim Netto
Edmundo d3 Macedo Soares
LEI

N~

8.170. DE 17 DE JANEIRO DE 1991

C")

Est.be/f'f:'tl rt'lfras para a nellOCiac.o de
n;'ajustfls das mensalidades ~5cola,.~s. e dá
outl'as providências.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Con·
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ A fixaçiio dos encargos educacionais. referentes ao
ensino nos estabelecimentos particulares de ensino de nivel pré·
escolar. fundamental. médio e superior será objeto de negocia.
çiio entre os estabelecimentos. os alunos. os pais ou responsá'
veis. a partir de proposta apresentada pelo estabelecimento.
com base nos planejamentos pedagógico e econômico·financeiro
da instituição de ensino. procedendo. obrigatoriamente. à compatibilizaçiio dos preços com os custos, nestes incluidos os trio
butos e acrescidos da margem de lucro. até quarenta e cinco
dias antes do inicio das matriculas. que será considerada acor·
dada, no caso de niio haver discordância manifesta. na forma
desta lei.
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§ I? No caso de haver discordüilcia em relação à proposta
apresentada, o processo de negociação iniciar·se-á no pra:/:o
minimo de de:/: dias. a partir da data da publicação ou postagem
da proposta apresentada pelo estabelecimento, por iniciativa in'
dividual de qualquer pai ou responsável, apoiado por, no minimo, de:/: por cento de outros pais ou responsáve.is, com depeno
dentes matriculados na instituição: por iniciativa da associação
de pais da referida instituição, com dependentes nela matricula-o
dos por iniciativa da Associação Estadual de.Pais ou por inicia',
tiva da Federação Nacional de Pais: sendo t<ue, pll~l'! os efeitos
desta lei, a associação de pais, ligada à instituiçC\o, deve ser integrada por, no minimo. quarenta por cento d'D~ p:1is ou respon-'
sáveis, com dependentes nela matriculados: Q Associação Esta·
dual de pais deve ser integrada por. no mínimo, quarenta por
cento das associações de pais, ligadas a cadn instituição e a Fe·
deração Nacional de Pais deve ser integrada por, no mínimo,
quarenta .por cento das associações estaduais existentes no
País.
§ 2? A iniciativa de qualquer das associações referidas no
parágrafo anterior deverá obter o apoiamento de. no mínimo.
dpz por cento dos pais ou responsáveis peloe. alunos matriculados na instituição.

No caso das instituições privad!ls de ensino superior,
a iniciativa e a representação cabem ao respectivo diretório aca·
dêmico.
§ 4? Não havendo acordo entre as partes. cabe recurso, em
primeiro lugar, para a instância administrativa!". ~m segundo
lugar. pata' ~' instãnciajudieill.l. nos term03 do m:t. 5~. inciso
XXXV. da Constituição Federal.
.
§ 5~' A instAncia administrativa, prevista neste nrtigo. será exercida na Delegacia Regional do MEC. pGT Ull1'1 -::omissão
de encargos educacionais, composta, paritarinmente. pOr três
representantes indicados pelos sindicatos dos estabelecimentos
particulares e por três representantes indicados pelas assoçiaçOes estaduais de pais, ou por três representantes dos diretórios
acadêmicos, no caso de estabelecimento de ensino superior e será presidida pelo Delegado Regional do MEC, sem direito a voto
e decidirá no pruo de dez dias úteis.
§ 6~ Persistindo o impasse. o preside'lte da ComissAo de
Encargos Educacionais dará por encerrada a inst~ncill administrativa, cabendo às partes recorrer ao 'Poder 'Judiciário, que deverá apreciá·lo em rito sumaríssimo.

emURV.
I r SIo 1e1Í~ pu;1 ft ~1Ç!c e E V; ,·.zmiL:.: -?I cfu ~o proVJ~!.l1 ne.sí!l r.fdio
qualquer pai ou responúvel apoUdo por. no mínimo. dez ft~·.r cento de "urros p.ili 013 rr.::r;wr.e.1vw::
UIOCIaçio de pais da institu~~ de etltiJio: C:f:::tN;!o ~illt!.1J rl~ p~ f~~.-~ M:CtO~ C ~ &;.l
entidades de represetlllÇlo ...u<1tlltiL
AtL J" No caso de jt ter sido erem• • J;:'lM\l'Ç-f...;",JC y, ~',:.::'."';.c:, ;')':::~'1 "r.to tm ~C'FJo
com I le,;slaçlo vi,..,re. havendo _idades cobt"'ll!s ~ ",.mo:. em rJE.;Ü c v.:lo< ot'ticti> pel!l
apficaçlo do dispOStO no anil'O anterior. a diferença del,'tn 2: eonW:'!1Ji:1 ei.'l uat lU d:1!!. do efetivo
pqamenlO e desconWll1!lll1lt IW pm:tl!o ~ =
O

An...r Os valore, coovemêol f A Corm~ êo lT.s l" t~ ó:fre1'b ~lj~~. C;,--6 U:1V. ~lt}
per10d0 de do: .......

.
AtL" S&o proíbidotla fl..1tpe'1'!. L r..;~~~ e...~il;;:i2.!... ú r..);~:::l ~ C!c:~:"~;t~ (-:;
ItIDJferenaa.. o iDcllf'erimenco de It.'R:)Vi:!:~ é3 rOL 1{~:,Q ~"':;j ~b:n;'}J 'olU I. lI.?Hcn;!o cl.;
penalidades ~ ou Idmíni!!nlívu. pm' ~lrtO 6 t;:-:!10~12~..!l 00 ruU'lj). eo
demIis SIDÇIles lqW.
Jut. 6- O Pod:i' Euculivo. M ~.:::" :-:t: !1!'J tlli"!. :t~.m{u·.~l:';t1 J::.) Cc::''l~'' i'!!S~l!'~
projeto de lei di~ sobre~ puo fill~'{ r: r.'"'...~':'::l}k:.r:.;.~ t~::;i,,1~:;:~~] !:::"I5'",-q:...:.::r,y:::-:.'::J ~~

o perlodo eamo,1<cido no In. 4".
"/-,f{.

,

? Ema Medid"l Proviwrb C$lln c-::- li ""tijdt n'1 d-J:] é!J E':1 ~"Uj'I;CL f!:J.

Stmni2. 7

de

junho

(!:} '~94: 11~"" ,~im$c~ncia e

§ 7~ A decisão' retroage seus efeitos à data do efetivo recebimento dos valores pela instituição de ensino e as diferenças
serão compensadas, devidamente corrigidas, nos meS,9S subse·
qüentes.

Art. 2? O valor dos encargos a que se refere o artigo anterior, uma vez acordado e homologado em contrato escrito, pode-'
rá ser reajustado pelo repasse de até setenta por cento do indice
de reajuste concedido aos professores e pessoal técnico e administrativo da instituição de ensino, em decorrência de lei, decisão judicial, acordo. convenção ou dissídio coletivo de trabalho.
e pelo repasse de até trinta por cento da variaçã9 do índice acumulado do IPC ou outro que o venha a substituir.

lC<? tb n'W~Nic

rrAMAR. FRANCO
Ãlued.nJ d. P.ula Dfj~'.1"J'OI~ ,~,l:!lf±l')

§ 3?

RUM". RIcuIJeTO

JlurilJl> d. AvalIar HÚJ5'/

LEI N? 8.178, DE

1~

DE MARÇO DE 19911"'
Estabel«e nJras sobre preços

lfJ

!1~hj·

rio$ e dlÍ outras próvidincimfJ.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço sab"r que" C"3\'

IP'flSSO Nacional decreta e eu sancifjno a seguinte La!:
.................
..
_
~

_

--.- --_ -._._-

-

Art. 14. O art. 2~ da Lei n! 8.170(41, de 17 de janeir'J
1991. passa a vigorar com a seguinte redaçlo:

.
Ô:l

.Art. 2? O valor dos encargos a que se referI) Q m·ti~l)
anterior, uma v'ez acordado e homologado em contrato G8crito. poderá ser reajustado pelo repasse de:
r - até setenta por cento do indice de renjtlste cone",'
dido à c8tegoria profissional predominante na instituiçclO
de ensino, em decorrência de lei, decisão judicial, acord",
convenção ou dissidio coletivo de trabalho;
n - no mês de agosto de cada ano, até trinta po~ cen·
to da variação do Indice Nacional de Preços ao Conmmli'
dor (INPC) entre os meses de janeiro e julho, e, excepckl>
nalmente, em .1991. até trinta por cento da variaç!lo do
INPC entre os meses de março e julho.
Parágrafo único. Quando,o reajuste decorrei' de acor·
do, só serão considerados, para efeito de reajustamento
dos encargos educacionais. aquelés celebrados nns dl1tS5
de revisão legal dos salários. da categoria profissional V?o·
dominante na instituição de ensino.•

Art. 3~ No caso de celebração de contratos ae prestação
de serviços educacionais. os mesmos deverio obedecer o disposto na Lei n~ 8.078<11, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defe·
sa do Consumidor).

PROJETO DE LEI NO 4.657, DE 19914
(Do Sr, JORo Teixeira.)
Cria o ensino domiciliar de 19 grau.

(As COMISSOES DE EDUCA~O. CULTURA E DESPORTO ; E DE CON~
TITUICXO E JUSTICA E DE REDA~O (ART. 54) - ART. 2~, 11)

u ("' ~ tJ '....7/,~e~J~I.'

r: PC 1('1'; 11 '-

DEC~'"

e rr.-

Ar!. \'.• FiM Aut=J" Apnltia cio mliDO domiciIiI1' de l". Grnu .

§ I'· o Oll.lÍ1Io lua fucalizado pelo 6rgIo ClllIlpIJlOIlÍI do MEC.

r

Na hipólUO de os valo:u da! mOlUl1idatm "",olm:! cobro:...oo. MO m"'" ~
no\'Ombrode 1993 a fe..mrode 1994 nJo rtmlI sido fixados com o~TVtnci.do dlspo'!o"", ~ 1
e 2" da u.i n' 8.170. de 17 de jlJliliro de 1991. os vil.....efetivam"'" d""da. wi:O, obj:>lD.60
nelQCiaçlo enlJ'e aluDo&. pIÍI ou ~Yois e ~ e.!UbelectmtnlM pUIlcul""" ~ OMmO. o. de
arbilBJllOlllll judicial. que deven ser ljlIOCIado em nlO sunwúsimo.
AlI.

I • o cum.mlum eocolu obodecert llOl1Il&lJ do MEC
II • o Il1I11lO jll'l!Ituá pIllvu de avaliaçio aomootmI.
b - 1ID linIl de cada IDO Ieüw o ahmo fml.1ale do ~ jlil1!ll !\
Rede Est.aduaI do Ensino pIIIlI CIpllCÍ1t·Io' aórie ~.
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ArL 2'. - o aluno egnouo do t!lI1!inô ~ <:b 1'. gmJ nos temIDo do ar!. 1'. o inciooe
I e lI, obtera o cerufieado do <:O<lcltJsIo oltd dúeito. iMIrlcuIa em quo.l<per eotabeJocimenIO
do ..",ino de 2'. gIalJ.

o ....

Art. 3', mo domiciliar .... ~ no Sillema de Educaçio Domiciliar
CoopuaItva e wn ou mais poiJ podorio entre li, promn...... o cuno deode que teobIm
profcallOOlO

babilitadoo "'" magiIlério

00

2'. gmu completo, IIIÍIlÍI1IIr llll1u coofucme

progroma ....,!Ir apmwIo pelo MEC.
ArL 4'.• A eocoIa pública lIOIIll'ft quo soliciWlo., ~ u avolilçlleo o testei do
eriliilo'dCuiiciliuatlavól de Delep:ia ResioMl do MBC,
ArL S'. - Os ....ponsá...is pelo OIIJJino dmni.ili&r devorlD comunicar ao MEC ou órglD
tiliado (Delegacia de Ensino EstIdua1 ou tnlIIlÍcipOI) ~ criIçIo o insWAçJo de reliride....,lI.
,
ArL 6'.· O. respoosàvm pelo ensino domiciliar llIo podorio proibir o lIUUO às
depend8IlCLU do estabelecimento de ensino às .u1oridldes c,. '''POtentes.

•.

J\rI. 7'. -O Poder Ex~tivo podem autorizar a enlrogI ele lIIIteriaiIesoolom.
Art. K'.• Ficn vedAcI4 a oxpionlçio "",,,,,,,,,el ele mio de "",ino domic".iar !OI> peIII ele

Agosto de 1994

o Artigo se.. disciplina e evita o vício existeIrte com a proIifcraçio
de escolas eminc:ntcmcntc comerciais que,. nio se preoeupll!l em amparw e
assistir aos nccessit&dos e carentes com boa e indispallável fOl'lllaÇJo
educacional
Recentemente, o Banco do Brasil. vem CSlimulllJldo e financiIIIdo
"Escolas Cooperativas" dentro ~08 mesmos principias educaciOlJlis deste
ProJeto, confurme artigo' publicado na "Folha de 810 Paulo", ediçlo do dia
')5/0411994. cópia anexa.
Esses financiamentos de até USS 200 mil incluem. o fornecimento
âe I....it completo sobre o tema. Somente o Banco do Brasil já havia catalogado,
J.te i 992. mais de 150 dessas WlÍdaàes.
Vale registrar que ~ escolas podem pagar salários meUwres e
mais compensadores ans seus professor~ em até 30% sobre a média e, com a
vantagem de red\UÍr os custos das mensalidades entre 30% e 50% das vigentes.

c....~ <la aUlOnzaçál>.

Art. 9'.. O. responaávm pelo """ino OOmioiliar deverio proctdet " cadutro prévio
junto a Delepoia de Ensino de lIUI jurisdiçio • apIOllel]!M ""'" anteeedõDcia o <:a1oDdário a

escola JlI. quol ..... prestado o leslO.•
Alt. lO'.• E.ta lei enlIll1i em vigor na deta ele SUl publicaçJo revogado udi.poaiç<leo

em con!rlirw.

o Brasil VIve nos dias il1uais o drama de uma nação que precisa
buscai urna alternativa que possa garanttr o finuro das novas gerações e a
própnll soberania do pais. Sem' dÚVIda, glUlU1tir a tarmação e educação. em
baset'l realísltcas e 'dentro das possibílídades financeiras das tàmílias é bastante
~oerente. sOCIalmente
~usto· beneticio.

posItiva e de seguro gtlIIlIItido em termos da relação

.JUS T I FICA T I V.\
'U Projeto: autoriza a práriCll do ensmo domrciliar de·l°, grau,
VIsando preencher uma lacuna cnada pelo alto valor das mensalidades escolares
na rede privada, limItando e unpossibtlitando a boa formação dll população
infantil e pre-adolescênc19.

Visa, criar f'Ond1\lÕeS =ciais nas nol'lDllS tuteladas pelo MEC
c: Se<:retarias Estaduais de Ensino, no seu grau de competência.
Dentre elas. o curriculo. mínimo pam o corpo docente e a grade
curricular a ser znini.madg aos jovens do primeiro grau,

Encareço a compreensão. solidariedade e apoiamento de todos os
senhores mtegrnntes do Congresso Nacional para a legitimação deste
Instrumento que asscgurnrá meios pl1J'll ga:rantirmos uma sadia e competente
educação de nossos JOVCll5.
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PROJETO DE LEI NU 4.658, DE 1994

••••••• '"

_ •••_

- ART. 24, II)

o Congreuo Nacional decreta:
An. I· É ~ _

servidores inativos do 0XlÔlC0 lnsIiIuto

NICÍOIIIi de AuiSlâlcia Médiça da ~ Soc:iIl • INAMPS o direiu3 de opçIo por
vinculaçIo 10 'Ministério da ~ Soc:iIl ou 10 Insrituto NlIcionIl do Sepro Soc:iIlINSS. pll'&0I fins do CÜ5poIIlo 110 IR. 115. i I·. da Lei 8.112190.

An. 2" O Poder Executivo baixará u instruç6eI -.iriu •
apIicaçIo desta Lei JIO pru:o de DOYellta dia

AJt. 3· EIta lei entra em vigor na datl de sua pubIicIçIo.
AJt. 4~ Revogam-se u disposições em colllríriO.

-

--_

_._

-"---' 'O._" _._

.

Da Seguridade Social do Serviu>r

Dispõe sobre a vinculação dos servidores inativos do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS.

'BLICO~ E DE CONSTITUIçAo E JUSTIÇA E DE REDAÇ!o (ART. 54)
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T1TULOVI

(00 Sr. NHlion Giblôon)

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO pO

n

CAP1TULO I
Disposições Gerais
Art. 185. Os benefícios do Plano dé Seguridade Social do
servidor compreendem:
.
I - quanto ao servidor:
a) aposentadoria;
bl auxílio-natalidade;
c) 'salário-família;
dI licença para tratamento de saúde;
el licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;
fi licença por acidente em serviço;
Irl assistência à saúde;
h) garantia de condiçlles individuais e ambientais de trabalho satisfatórias;
II - quanto ao dependente:
a) penslo vitalícia e temporária;
b) auxílio-funeral;
c) auxílio-reclusIO;
d) assistência à saúde.
§ I! As aposentadorias e pensões serlo concedidas e mantidas pelos órglos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores. observado o disposto nos arts. 189 e 224.
§ 2! O recebimento indevido de benefícios havidos por
fraude, dolo ou má-fé, implicará devoluçlo ao erário do total
auferido. sem prejuízo da açlo penal cabível.

"LEGISUÇAO CITADA ANEXADA PflA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGisLATIVOS- Call1''

LEI N! 8.689, DE 27 DE JULHO DE 1993"
Di.plJe .obro a

JUSTIFICAÇÃO

Os ..rvidorcs dos Institutos e Caixas de Pensão, ~riorm:nte
incorporados ao extinto Instituto Nacional de Pn:videncÍd Social - INPS. 10 IC
aposcnlan:m. passaram a n:ocbcr pelo Instituto Nacional de A..i~ncia Médica de
Pn:videncia SocIal - INAMPS. A Lei ... 8.689. de 27 de julho de 1993. que extinBUiu'último. instituIu odiosa disoriminaçio. n:stringindo 80lI servidon:s ativa0 o din:ilo de
opçio por n:distribu,çio para outros órgios ou entidade. fedenois. Os servidores inativos,
mesmo aquele. que jamais militaraÍn na área de assi~ncia médica, fiearam
cómpulsoriamente vinculados ao Ministério da Saúde. que n:vela toCaI desconsidelllÇio
lanlo pelos servidon:. aposentados quanto por seus aucniamenlol funcionais.

o pn:sente Ptojcto de Lei almeja UOCcura" ....... previdenciária
t_Dto mais digno. cOMOllllc a dedicaçio dcmonaInoda por pcsIOIS boaIadM 10 Jonco
de toda sua vida funcional

"túJ~o

do lnftituto

N.CioD.1 d. A..iotlDCia Midica da Previd'Dcia Social I1DUDPM • d' outra. providlIM:ia••

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a l18euinte lei;
Art. I! Fica extinto, por força do diaposto no art. 198 da
Constitui~o Federal e nas Leis n!s 8.080 111 , de 19 de setembro
de 1990. e 8.142121, de 28 de dezembro de 1990. o Instituto Nacional de Assiatência Médica da Previdência Social (Inamps), autarquia federal criada pela Lei n! 6.439 131 , de I! de aetembro de
1977, vinculada ao Ministério da Saúde.
Parágrafo único. As funçlles, competências. atividadea e
atribuiçlles do Inamps serlo absorvidas pelas instlncias federal, estadual e municipal patoraa do Siatema Único de Saúde,
de acordo com as respectivas compet6nciaa, critérios e demais
disposiçllea das Leis n!a 8.~. de 19 de setembro de 1990, e
8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Sala das ScIIllcs. emlÁle Junhde 1994.

/7,

l!!lDlDA. p~VIllOau 119 523, llII 7 llÍ: i1IJIlllO DE 1994

"lEGISlAÇ40 CITADA ANEXADA PfLA
CCORDENAçAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI'

LEI N! 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Di.plJe .ob.. o llqim. Jutfcüco doo
8fJrvidorw. Públicos Civi. da UlJi.o, du
autarquia.. e da. fU1Jdaç6e. públicaa f..
derais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seeuinte lei:

AR. 1°

rJCll concodldo pnzo Ill! 24 do juIIlo do 1994 pono a eoncluslo do in....urio do

que InlaCfIl1:Tda Lei 11"1.619. do TI dojlllhodo 1993:

Ano 2" O pnm cstabeIocido no IrIiID snrerior pcxIm ..,. prnnopdo por =10. oilllllla
dias. ~~. ~ _ .... !""'lX'"!I rundanIeDIada 'CIo& MinUaoI do Estado da Sa6do. CIlde
da sec-ia da AdmílIiItnçIo Federal da Prui_ da República.
Ano 3" OI ~ eleli_ oxiIacnia. ..,.,. Ill! TI do juJllo do 1993. COlIIlIlIlCS do
!n.IlitulO N _ do AaislbJcia Mtdlca da Prni_ SocisI. flCOl1l remsnejldos pItlll S<cmaria da

AdminilUllÇlo Federal da Pruideacia da RepIlbllca. que pcxIm mlislribul·Jos no ImbilO da
AdminiJllllÇlO PdbIica Federal ditela, lUlbquica • fundacioaaL

11784 Quarta-feÍIa 17

'0 rlClllt convalidadol os IlOl pnlicIdos com bue ftl Medida ProvUória n° 494, de
AI1.,. EJla Medida ProvUória mllll em viJOf ftl da1a de SUl publicaçlo.
AtI..

6 de maio'de 1994.

Brulli.. 1..de

j
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unbo'

1994; 173" da llIdepeIIcIenciae 106° da Reptlblica.

de

ITAMAR FRANCO
Henrique S.ntilln
Il"",Udo C.Dllim

Art, 10. Ate que seja promulgada a lei complementar a que
se refere o art. 7', I. da Constituição:

I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento. para
quatro vezes. da percentagem prevista no art. 6', caput e §
1'. da Lei n' 5.107. de ]3 de setembro de 1966;
11 -

fica vedada a dispensa arbitraria ou sem justa causa:

a) do empr~gado eleito para cargo de direç,§o de. comis·
sões internas de prevenção de acidentes desde o registro de
sua candidatura ate um ano apos o final de s~u mandato:

PROJETO DE LEI N° 4.659, DE 1994
(Do Sr. Luiz Salomi'ío)

LEI N' 8.036. DE 11 DE MAIO DE 1990

Altera dispositivo da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990,
que'dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Dupóf- Jobrr o Fund" d~ aaran". do

Tt'mpo dr

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 913, DE 1991)

° Art. 13. Os depótilos e/'oluIdos nu contu vinculadu serio corrigidos monetariamente com
bale DOI perImoUoa fixados para Itualizaçio dos saldos dos depositos de poupança e
capitaIizarIo juros de oeis por cento ao Il1O.•

Art. 2 • Esta lei entta em vigor na data de SUl publicaçio.
JUSTIFICATIVA

E Jll'llCilo dar um _

mail jUJIo lOS depósitos vinculados 10 FGTS. lumentando a
capitaJ&ZIIÇIo 00. juros I que estio a1jeilOS re/'eridos depósitos. de tres para seis por cento ao
Il1O, tal qual OI cIepóaitoa da poupança. lOS quais já si<> equiparados para ereito de correçio
l\IOlietiria.

NIo ... juIlificIIiva pera este tratamento discriminatório dos depósitos do FGTS. remunerados
_ - - . inf'lrior 101 depólitOl da poupll1Çl, que já.nío revelam uma remuneraçio
COIIlI*iwI COIII outru diaponiveia no mercado financeiro, e que acabam por beneficiar o
.... fiDIacIiro fIIJlOllIáwI pela leslIO dos recunoa do Fundo. a CEF.

11m

da ts:lbilod.d. "" emr'tll0 • consequ.m.

com que o FGH

Iof

tom.".

UII'

sucedo..o d.

ln&lnil:açIo oorooam. prM. inclullY& o ItltlO 10. 1. d.· .a.IX'T. devendo. por ,,,.' par.
...JUITdo 60t nha/hadora. ,. uma remulle'l,Jc
d'llftl

m."

FI...lmem. reaWt.· .. que o "OTS tem por nt<lrc o fio."CI.rnenIO d. prOI'.'lm.. ·d.
habn.;lo popul.r. unurnenlo. d"endr Ie' pr""i,.dr· por .." .ml"","anl' p.pe' ","Ial
(()fr, !IW brtvt'l pond.,-açôel. qut UMtmen!,. se"lo .crr}Cld•." pelOi nobrtj, C'oJco!,1!> de
Parlamento. contamos. com C, IPOIC' cle todOl plra • 'pro," .çlC' dC' projeto ora Iprer.entldo

Sal. das 5...6••

~\

0'-"'1 "-\

/ _ 1 IJ J.. ~_--.!

Depu.ací/. luIZ Salomlo

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

d.

DutrlJo

prc"',dinClIs

S E Até que ocorra a centralização prenst8 no item I do
art 7°. a atualização monetària e a capitalizacão de juros corre·
rão a conta do Fundo e o respectivo credito sera efetuado na
conta Vinculada no primeiro dia util de cada mês. com base no
saldo eXIstente no primeIro dia uti) do més anterior. deduzidos
os saques ocorridos no penodo.
S 2~ Após a centralização das contas vinculadas. na Caixa
Econõmlca Federal. a atualização monetària e a capitalização
de juros correrão a conta do Fundo e .0 respectivo crédito sera
efetuado na conta vinculada. no dia 10 [dez! de cada mês. com
base no saldo existente no dia 10 (dezl do mês anterior ou no
primeiro dia útil subseqüente. caso o dia 10 (dezl seja feriado
bancàrio, deduzidos os saques ocorridos no periodo.
§ 3° Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes
existentes à data de 22 de setembro de 1971, a capitalização dos
juro~ dos depósitos continuarà a ser feita na seguinte progres·
sio. salvo no caso .de mudança de empresa. quando a capitalizaçio dos juros passará a ser feita à taxa de 3 (três) por cento ao
ano:

I - 3 (três) por cento, durante os dois primeiros anos de
permanência na mesma empresa;
II - 4 (quatro) por cento, do terceiro ao quinto ano de
.permanência na mesma empresa;
III - 5 (cinco) por cento, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa;
IV - 6 (seisI por cento, a partir do décimo primeiro ano de
permanência na mesma empresa.
§ 4~ O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro especial para esse
fim.

(Do Sr. Luiz Salomão)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. 13 Os deposltos efetuados nas comas vinculadas se·
rão corrigidos monetanamente com base nos parâmetros fixa·
dos para atualizacão dos saldos dos depositos de poupanca e- ca·
pitalização juros de [trés) por cento ao ano.

PROJETO DE LEI N° 4.660, DE 1994

CONSTITUIÇÃO

......,

St'T\ JCO

o PRESIDENTE DA REPleBLICA. faço saber que o Con·
iresso !'\aclOnal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.

Art. 1 • O ClpUl do artigo 13, da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990. passa a 'vigorar com a
lIellUinte redaçIo;

Dr\~SC Itvar ." ClOIIlS. lInca quI o
~ por 6es,-..d>da imot,,·.ds. f'tz

(0,

.

Altera dispositivo da Lei n9 8.~~3, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planoa de Beneficioa da Pr~
vidência Social •
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.067, DE 1993)

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

o COlIsr-o NacM.wJ Decrala:
Art. ls.
Acrescente-se ao Art. 60 da Lei nO
'.213, de 24/07/91, os seguintes 55 50 e 60.
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'0 ( •.. )

...............................................
I s. - Caber' • a.pra.a antecipar o paqamento
do Auallto-DOença deYido pela 'r.yidlneia Social a partir do
1'. dia de af••t ...nto .tl o ratorno ao trabalho do .aqurado
.-pregado • .-pratl'do.
I ,. - O Podar Ixacutivo raqul...ntarl •• 30
di.. ~ aacani..a. de ra••arci. .nto do Auxilio-Doenç.
antecipado pel•• .-pra.a. lIC. t.~. do parlqrafo at\t.rior.
oJVIflPlCUlft.
. O praaallU Proj.to da Lei t.. Coa0 obj.tivo
•• aaqlIZ&r o rec.biaanto taçe.tivo do AuxllioDOenç. pelo .AIJII&'ado ~ • •.pr••lrio, que a .1. fa....
jue.

Título 111
DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
..........

to

to

..

to

..

Capítulo 11
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL

pr~al

A Lei ne '.213/'1, que di.paa .obra o. plano.
da JreYidl1lcia Social ••tabelec., n. parta
110 ADa1Uo-DOença, que a ra.ponaabilidada pelo
paq_llto do raf.ddo beneficio I da e.pre•• t\o. lS(quinze)
priaai~ diaa de afa.t_to do .aqur.do • da Previdlnci.a
Soci.l a partir do 1'. dia. .
ele

<fi

Seção V
DOS BENEFíCIOS

~f1cioa

ral.~iftl

OCo~ que, t\A prAtica, quando o afa.e...t\to I
.uperior • lS(quinz.) di• • • • • fa. nec•••lrio o paqamento
pala Previdlnci. lIoc.1al, o ...ao, por .ntr.v•• burocr'tico.,
~r. _ito • ..r .fatiyado, lavando o trabalhador ou o
.-pAllArio, que
ncontr. . _ .itua..lo dif1cil, a ••
. .~ ~dbilitadoa de :ec.llar o beneficio a que ta.
direito _ _to de aior nac•••id.da.

'I .•.

..... .ntido ••t __• propondo que • ellpr••a
antecipa O pa~to do AuxUio-Doença • partir do 161 dia.
que O Podar I_tivo ••Upul. n~ prazo curto, .JO(trint.)
di.. ,
o
aacalliaao de' t ••••rciaanto
(coapen.a..lo
d.
contr1baiçlo ~ida pala -.pra.a, p. .xaaplo) que int.r••••
h partaa envolyida., GOYarllC • lepr••••
I.porta re•••ltar qu., COJl •• ta propo.ta,
pratlan_ .. re.ponaabilid.da. ..tabelecida. na Lei n G
'.213"1 qaanto 110 pI~nto do Auxilio-Doenç. - atl o 15.
di., a caJ:90 da .-pra•••, • partir do 16", do Gov.rno - .ao
_ _ taIIpO _ que g.r.fttiao• •0 .aqurado a .f.tiva parc.pçlo
ele . _ beneficio, t~tiv. . .t\t., no par10d0 •• que ••
aftCOfttra iapoa.ibilit.do da trabalh.r.
relu r ••6&• •xpo.ta• • por acreditar ••r o
Projeto de Lei ua i.port.nt. in.t~nto d.
apriaor_nto da polltica pdblica de Previdaneia Social,
cont_ c_ O apoio doe ilu.tra. Congrauilta. para .ua
p~U

APIlO'IAÇJQ.

sala

da.

sa"6H, d\'

'V1c -~\..\

LlJ '1)

J&L..- ..

r

Deputado LUIZ SALOIIAo

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PFLA
CvORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-C.DI'

LEI N2 8.213 - DE 24 DE
JULHO DE 1991 1

..

...........................

lO

'

..

Subseção V
Do auxílio-doença

.

1.

.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao

segurado empregado e empresário a contar do
(décimo sexto) dia do afastamento da atividade, e no caso dos demais segurados, a contar
da data do início da incapacidade e enquanto
ele permanecer incapaz.

§ 1R Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o
auxílio-doença será devido a contar da data da
entrada do requerimento.
§ 2!1 O disposto no § 1R não se aplica
quando o auxílio-doença for decorrente de acidente do trabalho.

§ 3R Durante os primeiros 15 (quinze) dias
consecutivos ao do afastamento da atividade
por motivo de doença, incumbirá à empresa
pagar ao segurado empregado o seu salário
integral ou, ao segurado empresário, a sua remuneração.

Dispõe sobre OS Planos de Benef(clos
da Previdência Social e dá outras providências•.

§ 4R A empresa que dispuser de serviço
médico, próprio ou em convênio, terá a seu
cargo o exame médico e o abono das falta~
correspondentes ao período referido no § 3R,
PRESIDENTE DA REPÚBUCA
somente devendo encaminhar o segurado à
Faço saber que o Congresso Nacional de- perícia médica da Previdência Social quando a
incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.
creta e eu sanciono a seguinte Lei:

o

................................................................................................................................................................................................. ""

11786 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

o SR. PRESIDENTE (Expedito Rafael) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao
IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. João Faustino.
O SR. JOÃO FAUSTINO (pSDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados, vivemos
uma idade essencialmente trágica, em que a versão dos acontecimentos - como dizia José Maria Alckmin - é mais importante que
os próprios fatos.
De fato, nesta época em que predomina o egoísmo, quando
os interesses pessoais são sagrados, vigendo, soberana, a ''Lei de
Gerson", campanhas difamatórias contra pessoas ou entidades não
raro têm sucesso, e a verdade fica encoberta e deixa de prevalecer.
Isso, precisamente, é o que tem ocorrido com a Petrobrás e
a Telebrás, vítimas de campanha orquestrada por interesses espúrios que visam liqüidar essas duas modelares empresas vinculadas
ao Poder Público.
As pessoas medianamente esclarecidas, no País, sabem que
as duas empresas vêm cumprindo a contento o seu papel, tanto na
pesquisa e exploração de petróleo quanto nas telecomunicações.
E sabem, também, que nenhuma empresa brasileira tem
condições e suporte econômico para assumi-las, donde surge a
conclusão óbvia de que, se o monopólio estatal nessas áreas for
quebrado, somente grandes empresas multinacionais poderão adquirir tanto a Petrobrás quanto a Telebrás.
Pois bem, sem embargo de toda a sórdida campanha de que
é vítima, a Petrobrás continua trabalhando em beneficio do País.
No primeiro semestre deste ano, por exemplo, dos dez p0ços perfurados na bacia de Campos, nove tiveram resultado positivo e o décimo (denominado 494 e situado nas proximidades do
Campo de Badejo) está sendo avaliado.
Esse índice de 90% de acerto está muito acima da média
histórica e mundialmente elevada da bacia de Campos, que é 43%
superior à média do mar do Norte, de aproximadamente 32%.
É preciso ressaltar que a Petrobrás alcançou recorde mundial de produção de petróleo de 1.027 metros de profundidade ~
equivalente a um prédio de 342 andares - no último dia 29 de

vezes essa importância em remessas e lucros.
Exatamente devido à atuação da Petrobrás, o Brasil poupou
mais de 184 bilhões de dólares, ao substituir boa parte das importações de petróleo.
É muito curioso que exatamente quando a Petrobrás vem alcançando tantos êxitos, e quando o petróleo torna-se cada vez mais
um produto indispensável e estratégico, pois é a principal fonte de
energia da Terra, cuja posse já desencadeou tantas guerras - a última conhecida como Guerra do Golfo - precisamente neste momento, é intensificada a campaJ'"ha objetivando a quebra do monopólio estatal do petróleo.
A resposta, a nosso ver, é das mais simples.
Os países desenvolvidos têm premente necessidade de petróleo, e querem controlar a produção mundial a seu favor, e, evidentemente, a existência pura e simples da Petrobrás é um sério
obstáculo nesse caminho, no que diz respeito ao Brasil.
Estratégia similar foi montada para destruir, tanto no i!rasil
como nos demais países em desenvolvimento, o monopólio das telecomunicações.
É que megaempresas como a ITT norte-americana e a NEC
japonesa querem ter o controle mundial das telecomunicações, e
estão enfrentando sérios problemas fmanceiros exatamente devido
aos monopólios ainda existentes em alguns países, como o nosso,
no campo das telecomunicações.
O desrespeito à nossa soberania nacional é tamanho, que
um certo Mr. Ron Brown, secretário norte-americano do comércio,
esteve há alguns meses no Brasil e teve a ousadia de insistir em
que nosso País quebre o monopólio estatal das telecomunicações,
a flD1 de que as empresas norte-americanas que atuam no setor
''não sofram discriminações".
É preciso, Sr. Presidente, que resgatemos nosso patriotismo,
nossa honra nacional, dando um basta defmitivo a essas pressões
ignóbeis e reafmnando os monopólios estatais do petróleo e das
telecomunicações, como indispensáveis à economia e à soberania
nacionais.
Era o que tínhamos a dizer.

O Sr. Expedito Rafael § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João Faustino, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

abril.
Esse recorde repercutiu em Houston, no Texas, Estados
Unidos, que é a capital mundial do petróleo. No coquetel de abertura da Offshore Technology Conference, acontecimento de maior
expressão internacional da indústria do petróleo, as grandes personalidades do setor reconheceram a importância da tecnologia brasileira de águas profundas.
Essa tecnologia, aliás, acaba de desenvolver um novo equipamento destinado a operar nas águas profundas, que irá proporcionar ao País uma economia de 700 mil dólares. Trata-se de base
integrada de perfuração e produção (Blint), que elimina a utilização de equipamento intermediário.
Em verdade, Sr. Presidente, a Petrobrás, entre as cinqüenta
maiores empresas de petróleo do mundo, é a que está crescendo
mais rapidamente. Em 1987, consoante pesquisas da revista especializada Petroleum Intelligence Weekly, a estatal brasileira era a
26a no ranking mundial.
Em 1990, já assumia a 19a posição, chegando à 15a em
1992, hoje ocupando o 120 lugar em reservas petrolíferas.
A empresa, em quarenta anos de existência, já investiu mais
de 80 bilhões de dólares no País. Enquanto isso, desde o princípio
do século, as 6311 empresas estrangeiras que atuam ou atuaram
no Brasil, em todos os setores de nossa economia, não aplicaram
mais do que 73 bilhões de dólares, levando para o exterior várias
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SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Concedo a palavra
ao Sr. Expedito Rafael.
O SR. EXPEDITO RAFAEL (pMN - RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sros e Srs. Deputados, é com satisfação que comunico à Casa a audiência que mantive com o Ministro
Synval Guazzelli, da Agricultura. Na ocasião, solicitei a S. Exa a
criação e a implantação, ainda este ano, de uma delegacia daquele
Ministério em Ouro Preto do Oeste. Quêro ressaltar que Ouro Preto do Oeste é uma cidade provinda do projeto de colonização,
onde as famílias compartilham a terra em pequenas propriedades,
com grande produção de lavouras anuais e permanentes.
A implantação da delegacia do Ministério da Agricultura,
dando diretriz ao extinto projeto de colonização, faz-se necessária,
porque a colonização de Rondônia foi uma das mais bem-sucedidas do Brasil- colonização oficial, em que as famílias receberam
seu pedaço de terra e incentivos do !nera para a construção de casas próprias, desmatamento, plantio, sementes, insumos e em muitos casos até verba de alimentação.
Durante aquele periodo, essas famílias transformaram o então Território no Estado de Rondônia; transformaram aquelas matas amazônicas em terras produtivas, habitáveis, e deram à agricultura a função social de respaldar o sustento em prol da cidadania.
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Não poderia deixar de ressaltar a coragem de todos os brasileiros que foram pam Rondônia; brasileiros provindos do Norte,
do Nordeste, do Sul, que seguiram mata adentro. Hoje vemos, em
Brasília, famílias morando debaixo de viadutos, de pontes. Aquele
povo não; preferiu garantir o sustento de sua família com o seu trabalho, não pedindo esmola, mas trabalhando e produzindo, enfrentando as intempéries amazônicas, a malária, a hepatite, o mpsquito
e o calor. Ele foi para lá com um objetivo. E conseguiu um pedaço
de term pam sobreviver e criar suas famílias.
Hoje Rondônia é um Estado propulsor e rico, e necessita do
apoio do Ministério da Agricultum. Fomos .solicitá-lo ao Ministro
Synval Guazzelli para que aquelas famílias possam continuar a
produzir e a ter esperança e fé: na agricultura, fé no Brasil e principalmente nos homens públicos,
Aqui em Brasília, tenho o prazer de representar o pequeno e
o médio produtor rural. Tenho o prazer e o orgulho de represeI\tar
o agricultor que até hoje não perdeu a esperança. Aqui em Brasília, junto aos Ministérios, junto ao Presidente da República, trago
a mensagem daquele povo que trabalha, que cresce e que confia
que ainda teremos um Brasil que valorize, a agricultura e que possamos dizer que o Brasil é o celeiro do planeta Terra.
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da pradom.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é com prazer que c0munico à Casa que começamos a colher os frotos da incansável
luta pela anistia, pelo retomo daqueles que foram criminosa e desrespeitosamente demitidos pelo Sr. Collor de Mello. São diversos.
OS processos, muito além de mil, já deferidos pelas Comissões Especiais de Anistia. Embora esse número seja pequeno diante dos
126 mil processos, acreditamos que possa ser o começo de uma
conquista efetiva do direito de esses trabalhadores retornarem aos
seus empregos.
Ontem, o Diário Oficial divulgou portaria do Presidente da
Fundação Nacional de Saúde, que:
"no uso das atribuições legais, considerando o
disposto na Lei n° 8.878, de 11-5-94" - Lei da Anistia"e de conformidade com o que dispõe o Decreto n°
1.153, de 8-6-94, resolve:
Autorizar o retomo ao Quadro de Pessoal da
FNSIMf, de acordo com as orientações da Subcomissão
Setorial de Anistia, designada pela Portaria nO 436, de
15-7-94, e Ofício PRES/FNS/N° 1.491/94, dos servidores constantes da relação anexa."
São 52 servidores públicos q1J1e ontem tiveram seu retorno
garantido pela Fundação Nacional de Saúde. Pam todos nós, especialmente pam V. Ex·, Sr. Presidente, que também participou dessa luta, esse é um motivo para acreditarmos ainda mais q'le os trabalhadores, quando mobilizados, podem assegurar seus direitos.
Quero registrar ainda o fato de que esses servidores, majoritariamente, exerciam o cargo de "guardinhas" da antiga Sucam;
iam até o meio do mato, à beira do rio, na região amazônica e no
Nordeste, fazer o controle da dengue e de tantas outras doenças
que não mais deveriam existir. Justamente esses "guardinhas" da
Sucam foram atingidos pela espada criminosa do Sr. Fernando
Collor de Mello. Essas pessoas, que prestavam um imenso serviço
à população brasileira na prevenção de doenças, como guardiãs da
saúde, foram impedidas de exercer o direito ao trabalho. Enquanto
a população ficava privada desse serviço público, esses trabalhadores foram entregues às adversidades da sorte, à tristeza, ao desespero e ao desencanto pela própria vida. Sou testemunha de casos individuais, que colocariam na cadeia os responsáveis por essa
situação de miséria.
A meu ver, a decisão preliminar da Subcomissão de Anistia
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do Ministério da Saúde já é um bom indício, até mesmo porque tivemos de levantar, no caso da Fundação Nacional de Saúde, duas
lutas: uma pam conquistar a lei e outra contra ü Presidente indicado pam a Subcomissão de Anistia, que estava bloqueando e indeferindo todos os processos. Então, dirigimo-nos ao Ministério da
Saúde e ao Secretário Executivo daquele Ministério, e conseguimos a substituição do Presidente da Subcomissão. Imediatamente
essas pessoas tiveram seus processos deferidos e foram chamadas
para trabalhar.
Quero ainda dizer, como uma das pessoas que sentiu o drama de milhares de demitidos, que governo nenhum, mas governo
nenhum mesmo, tem o direito de repetir esse crime. Poi uma mentira apresentada à sociedade brasileira, uma falácia. As pessoas
que integravam o Governo Collor diziam à população que, reduzindo o efetivo do serviço público, coitàndo as despesas, estariam
fazendo com que o Estado brasileiro se integrasse ao primeiro
Mundo. Logo em seguida, a maioria da sociedade entendeu que
aquele que estava dizendo aquela mentira era, na verdade, o chefe
da quadrilha.
Não podemos, repito, permitir que a sociedade brasileira
seja submetida a uma farsa da mesma natureza. Por isso precisamos ficar muito atentos neste momento de processo eleitoral, porque tódos os aliados de Collor no desmonte do serviço público estão no mesmo palanque do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Todos! Exceto o PC, porque está na cadeia.
.
Então, a população brasileira e nós Parlamentares, que lutamos pela anistia, pam que sobressaísse a verdade no uso da coisa
pública, temos o dever de contiÍniar o nosso trabalho de esclareCimento pam a opinião pública. Dessa fOlIDa, não tenho ieceio em
dizer desta tribuna da Câmara dos Deputados que esse crime não
pode ser repetido e que o palanque do Sr.. Fernando Hemlque Cardoso vai exigir que S. Ex· adote a mesma polítíca criminosa de
desmonte, de ataque aos direitos dos trabalhadores, de ataque aos
servidores públicos. Inclusive, essas mesmas pessoas foram aque!às que aprovaram e deram apoio ao emendão constitucional, encaminhado ao Congresso Nacional Pelo Sr. Collor de Mello. O exPresidente visava exatamente fazer emendas à Constituição, retirando os direitos adquiridos e a própria estabilidade dos servidores.
Então é este o nosso registro: de um lado, a alegria por termos começado a conquistar esses frutos; e. de outro, um alerta
àqueles que não devem ser enganados mais uma vez.
O SR. EDISON ANDRlNO (PMDB - SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, nesta tarde, quero
registrar o meu contentamento e pedir que a campanha. levada a
nível nacional não só pela Igreja, mas agora também pela OAB, a
respeito da conscientização do voto, tenha realmente o apoio dos
meios de comunicação, ou seja, o rádio, a televisão e a imprensa
escrita.
verdade que
Sr. Presidente e nobres Srs. Deputados, é
a imprensa teve fundamental e importante papel na democratização do País, juntamente com o antigo MDB. a Igreja. a OAB, os
estudantes, bem como as entidades representativas de classe e os
sindicatos. A propósito, a mesma imprensa denunciou uma série
de irregularidades praticadas pela classe política, pelos Poderes
Executivo e Judiciário, culminando com o impeachment do exPresidente Collor e a CPI do Orçamento. Graças a ela, esta Casa
apurou denúncias, auto-investigou-se e cassou alguns Deputados.
No entanto, acredito que os meios de comunicação devem
fazer uma grande campanha neste País, a fim de que o povo não
anule o voto, não deixe de comparecer às umas para votar e não
vote em branco. Agindo assim, acredito que o futuro Congresso
será melhor do que este, e também as Assembléias Legislativas.

oom
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Cabe ao brasileiro praticar seu ato de civismo votando conscientemente, acima de 1lldo analisando o passado, a honestidade, o trabalho. a competência do candidato, de modo a verificar o que o mesmo fez.J?lIDl o Brasil.
E bem verdade também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
esses fatos, que não eram positivos para o Brasil nem para classe
política, só foram trazidos ao conhecimento do povo brasileiro
porque existia um Congresso aberto e a democracia imperava.
Para que haja liberdade de imprensa é importante que se tenha
também democracia. Reitero que a imprensa tem a grande responsabilidade de melhorar o nível pólítico de nossos representantes.
Finalmente desejo aqui cumprimentar a OAB e a Igreja pela
campanha que estão empreendendo e ao mesmo tempo fazer um
apelo no sentido de que a campanha seja acima de 1lldo da imprensa, a qual tem maior poder de fogo no País.
Era o registro que tinha a fazer, esperando que essa campanhaseja uma realidade no Brasil inteiro.
,O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação de biderança pelo Partido Popular
Socialista.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Concedo a palavra
,ao Deputado Augusto Carvalho; para uma Comunicação de Liderança. '
O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS- DF. Sem revisão
'do orador,) - Sr. 'Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, os jornais de
hoje estampam declarações de membros do Partido Popular Socialista, com a deliberada intenção de converter um posicionamento
isolado em pos1llra a ser tomada pelo PPS no sentido de desistir de
apoiar a candida1llra de Luiz Inácio Lula da Silva para Presidente
da República e apoiar Fernando Henrique Cardoso.
Quero dizer, em nome da Liderança do partido, que isso absolutamente não reflete posição tomada em processo de prolongado· amadurecimento, de discussões profundas com a sociedade.
Essa decisão teve influências no sentido de que não indicássemos '
o companheiro Roberto Freire, que muito honra o nosso partido ao
dirigi-lo. Decidimos não lançar o companheiro Roberto Freire por
entendermos que Lula representaria, neste momento crucial que o
País atravessa, as esperanças de mudança que a Nação reclama.
E por isso nós, no País inteiro, estamos abraçando a candidatura do companheiro Lula à Presidência da República. Em quase
todos os Estados, as coligações que o PPS vem fazendo estão tendO,COIíl o Partido dos Trabalhadores, uma relação estreita e de s0lidariedade.
Por isso, quero aqui repelir as tentativas de se insinuar que
o Partido Popular SOcialista. o qual dirijo no Distrito Federal, tenha qualquer tipo de dúvida a respeito da decisão tomada.
Queremos frisar a posição do PPS de reiterado apoio à candidatura de Lula à Presidência da República, mesmo porque, por
mais que tenhamos respeito ao Senador Fernando Henrique Cardoso, não achamos que os aliados de S. Exa tenham capacidade de
romper com os vícios de a1llação de vários dos que estão em seu
palanque.
O segundo ponto, Sr. Presidente, para encerrar esta pequena
participação, é o registro de meu inconfo1D1Ísmo com a decisão t0mada pelas escolas particulares de Brasília ao colocarem crianças,
adolescentes e jovens como reféns de uma queda-de-braço. De um
lado, o Governo procura, através de medida provis6ria, regulamentar a conversão das mensalidades escolares em reais, tendo
mais ou menos como parâmetro a conversão dos salários, e, de outro, o sindicato dos donos de escolas tenta impor a sua taxa de lucro nessa mercadoria chamada educação, segundo o seu prisma.
Por isso, quando ontem 110 mil alunos, entre crianças e jovens, ficaram sem aulas, numa decisão unilateral, sem qualquer
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comunicação à sociedade, aos pais de alunos, às crianças e aos jovens, protestamos, exigindo das autoridades a mesma fumeza com
que têm tratado as greves de trabalhadores, ao exigirem, nas áreas
consideradas de segurança ou de serviços essenciais à sociedade,
todo um ritual a ser cumprido, como avisos, plantão, enfim, todo
um processo que visa exatamente perturoar o direito de greve.
O direito ao lockout é proibido pela CLT e teria sido proibido na Constituição de 1988 não fosse a pressão dos grupos conservadores. Entretanto, em qualquer lugar do mundo capitalista, o
lockout não é procedimento aceito ou tolerado quando se coloca o
poder econômico, principalmente o cartelizado; como' ocorre 'no
Brasil, em si1llação de confronto com a sociedade.
Dessa forma, consigno o meu protesto contra essa si1llação.
ressaltando minha solidariedade ao Ministério Público. que tem
agido com fumeza na defesa dos interesses da cidadania.
Era o que tinha a dizer.

V- ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Apresentação de
proposições
Os Senhores Deputados que tenhani propósições a apresentar, poderão fazê-lo. '
Apresentam proposições o Senhor:
CHICO VIGILANfE - Requerimento de informações' ao
Ministério das Comunicações sobre custos da campanha publicitária promovida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
para divulgar o Plano Real.
'
O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Passa-se ao

VI- GRANDE EXPEDIENTE.
Tem a palavra o Sr. Expedito Rafael
O SR. EXPEDITO RAFAEL (pMN - RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, neste Grande
Expediente, abordo a questão do desenvolvimento do Estado de
Rondônia, ao qual, durante dezessete anos, tive o prazer de dar a
minha parcela de contribuição.
O1eguei a Rondônia em 1977, numa época difícil, quando o
Brasil atravessava uma crise. Rondônia não tinha crise. Recebia o
fluxo migrat6rio de todo o Brasil, recebia pessoas que se dirigiam
ao Norte do País em busca de um pedaço de terra. Nesse ano, em
Cacoal, fui Executor do Inem e recebia famílias que levavam apenas a esperança de dias melhores. O1egavam em caminhões, em
ônibus e até em carros, enfrentando a BR-364, que na época não
era asfaltada e possuía grandes áreas com atoleiros e areia. Essa
viagem era dificil e muito desgastante para as fatnílias.
Em Cacoal, no ano de 1977, o Executor do Inem era não só
executor, mas também juiz, promotor, delegado. Havia um quartel
da PM para o policiamento da região. Todo o projeto de colonização era subordinado às determinações do Incra, e as pessoas viviam em hannonia. Quando não havia harmonia, acontecia o tiro,
a morte, as questões eram resolvidas de maneira primitiva à época.
Em 1978, estivemos em Ouro Preto do Oeste. No mesmo
ano, fomos para Porto Velho. Vimos que os agricultores necessitavam de fmanciamento e do documento da terra. Quando assumi o
agrupamento fundiário, tomei-me responsável pela expedição de
todos os documentos das pequenas propriedades que estavam sendo implantadas àquela época, não apenas em Cacoal, mas em todo
o Território Federal de Rondônia, onde havia projetos de colonização, começando por Ariquemes e terminando no sul de Cerejeira,
no projeto de colonização de Colorado do Oeste. Em 1978, emitimos, juntamente com uma equipe do Inem, dez mil documentos de
tí1lllos defmitivos, entregues aos parceleiros.
Em 1979, fui para Ouro Preto do Oeste, onde voltei a ser
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executor de um projeto de colonização. Nesse projeto, implanta- Brasil". Mas se esqueceu de dizer: ''Muda Brasil para melhor".
mos um assentamento rápido de mais de 1.200 famílias, no MiranObservamos que durante aqueles quatro anos de gestão do
te da Serra, que hoje é um grande município daquele Estado.
Governador da Oposição, mais um ano e meio com o GovernadorNos anos de 1980 e 1981, implantamos o p:ujeto de assentamento tampão, nossa Rondônia começou a patinar, nossa Rondônia, símrápido do Umpí. que hoje é também umDlllIliápD de Rrndtnia.
bolo de crescimento, começou decrescer, a parar. Os incentivos do
Em 1982, devido a todo esse trabalho, saí candidato a Pre- Governo Federal não eram mais direcionados para nossa região. O
feito do Município de Ouro Preto do Oeste, sendo vitorioso. Era mutirão, a mobilização nacional que ia para Rondônia começou a
da coligação de que fazia parte o Partido Democrático Social esmorecer, mas pennanecemos lá, nós, o povo e Deus.
Até hoje digo: Rondônia é a porta do céu. No Brasil, quem
PDS, na época encabeçado por um Governador brilhante, que trabalhava diutumamente. Não poderia deixar de citar o nome do não tiver nada, quem estiver no fundo do poço e quiser sobreviver
saudoso Cel. Jorge Teixeira de Oliveira,.Govemadorque, pelo seu com coragem e trabalho que vá para Rondônia, pois estamos com
trabalho e dinamismo, transfonnou o carente Território em Estado. . os braços abertos. Quem quiser ser gente, ser considerado como
Dizia ele: "Rondônia não tem crise.· Rondônia nós construímos. ser humano, vá para Rondônia. E digo mais: vá para Ouro Preto
do Oeste, minha cidade, nossa cidade.
Rondônia nós trabalhamos. Rondônia não tem crise".
Nosso Governador, CeL Jorge Teixeira de Oliveira, tinha
Quando Prefeito, eu coordenava um trabalho de lideranças.
um bom relacionamento com o ex-Presidente João Figueiredo. Todas as quintas-feiras - o padre só podia ir à reunião na quintaDurante sua gestão, implantou a hidroelétrica de Samuel e asfaltou feira -, eu chamava o padre, os pastores, o juiz, o promotor, o dea BR-364, ao longo da qual criou, em princípio, seis municípios e, . legado, o comandante da PM, e nos reuDÍamos para discutir os
depois, mais sete, todos consolidados, com asfalto e infra-estrutura problemas de Ouro Preto do Oeste.
mínima para o Prefeito trabalhar.
Quando um govemo assume o seu mandato com dignidade
Após ser eleito, comecei na cidade de Ouro Preto do Oeste e principalmente com vontade de trabalhar, as coisas funcionam.
um trabalho de desenvolvimento para sua consolidação, realizado O Promotor era o Dr. José Viana; o Juiz era o Dr. José Antônio
em seis anos, juntamente com uma equipe e com o povo daquele Scaxpati; o Delegado, o Dr. Heury Antony, e o Comandante da
município. Ouro Preto do Oeste contava apenas com um banco: o PM era o Sargento Luís. Fizemos um mutirão de segurança públiBradesco. Deixamos naquela cidade cinco agências bancárias. Pe- ca, mandamos a Polícia fazer em todo o Município um desannagamos Ouro Preto do Oeste com apenas cinco serrarias e implanta- ·mento geral. Nas igrejas evangélicas o povo orou pedindo a Deus
mos mais de 25. Todas as linhas de ônibus iam do interior para Ji- para abençoar Rondônia. Durante um ano não houve um homicíParaná. Direcionamos as linhas de transporte coletivo urbano e ru- dio, um crime em Ouro Preto do Oeste. Comemoramos esse ano
ral para Ouro Preto do Oeste. Em 1982, implantamos o passe gra- de paz e de felicidade.
tuito para os idosos - acima de 60 anos de idade. Na época, ainda
Mas o trabalho de seis anos não ficou só nisso. Nos espornão existia o vale-transporte. Nós o implantamos porque entende- tes, como futebol de salão, caratê, tae·kwon·do, capoeira, futebol
mos que, no Brasil, quem chega aos 60 anos de idade merece não de campo, Ouro Preto do Oeste sempre se destacava como um dos
só o nosso respeito e a nossa admiração, mas, também, facilidades melhores. Também nos Joors - Jogos do Estado de Rondônia, em
para entrar e sair de ônibus para buscar sua aposentadoria, que à que participavam jovens e velhos. Ouro Preto do Oeste trazia semépoca não chegava a um salário mínimo. Enfim, possibilitamos a pre a vitória. Para a Prefeitura isso era uma satisfação.
essas pessoas viajar gratuitamente.
Mas não era apenas isso que eu fazia como Prefeito. As
Em 1982, em nossa administração, implantamos o diálogo crianças desftlavam todos os anos no dia 7 de Setembro. Agora,
com a base. Em 1983, conclamamos todos os líderes de comunida- esqueceram o dia 7 de Setembro em Ouro Preto do Oeste. Todas
des a participarem, juntamente com a Prefeitura, da elaboração do as escolas entravam no desftle da Avenida Daniel Comboni, pioplano de trabalho do ano seguinte. Foi aí que conheci o Partido neiro de Ouro Preto do Oeste. (A igreja católica é dos comboniados Trabalhadores. Como muito bem já foi lembrado aqui, o Parti- nos e fica na avenida principal, em homenagem ao criador da dedo dos Trabalhadores, na minha cidade, era oposição e levou todas nominação, Daniel Comboni.) A avenida ficava lotada do início ao
as bases a fazer reivindicações em defesa do agricultor, do produ- fim. Todos iam ver o desftle dos estudantes das escolas da cidade.
tor rural e de cada uma das instituições que representava. O PT, Fundainos a primeira creche do Município, a qual beneficiou os
um partido novo na época, minoria, é que mostrava ao Prefeito, trabalhadores. As crianças das creches e dos cursos pré-escolares
que era eu, as necessidades do povo. O PT deve ser considerado também desftlavam, assim como os estudantes da primeira escola
até hoje um partido de policiamento político, que alerta as autori- particular de Ouro Preto do Oeste. A Escola de 10 e 2~ Graus Joadades para os problemas e as necessidades que o povo tem. Em quim de Lima Avelino e a Escola 28 de Novembro também se
1982, éramos seis candidatos: um do PT, dois do PMDB e tIês da apresentavam. A bateria "arrebentava a boca do balão". Cada estuantiga coligação de que fazia parte o PDS. Até hoje o Partido dos dante queria apresentar-se melhor do que o outro. Tudo isso era
Trabalhadores é forte em Ouro Preto do Oeste. O candidato do PT feito com ajuda da Prefeitura, e não faltava dinheiro. Existia em
em 1982, que disputou comigo, hoje é o Prefeito do Município:
Ouro Preto do Oeste o bairrismo: somos de Ouro Preto do Oeste,
Continuando a história. Durante seis anos de trabalho como trabalhamos em Ouro Preto do Oeste. Nossa cidade foi consideraPrefeito, convivemos com três Governos. O primeiro foi o do meu da a mais limpa do Estado de Rondônia. Fazia gosto ir ao cemitéGovernador, Jorge Teixeira de Oliveira, um homem dinâmico. rio. Não era murado, como em muitas cidades, porque não tínhaLogo em seguida, veio a Nova República. Tiraram Jorge Teixeira mos condições de fazer o muro, mas era limpinho, ajeitadinho, e
de Oliveira e colocaram o Governador Ângelo Angelim, nomeado as pessoas plantavam roseirinhas nos túmulos. Todas as nossas espelo PMDB. Era um Governador bom, moderado, que deu conti- colas públicas foram gramadas nesse período. Eu dava o exemplo,
nuidade aos trabalhos até as eleições de 1986, quando foi eleito o todas as áreas eram gramadas, limpas e zeladas. A frente das escoGovernador Jerônimo Garcia de Santana, do PMDB.
las era um exemplo para a comunidade.
Nessa oportunidade eu não tinha os privilégios que tive com o
Quanto à área de saúde, nossos médicos eram os melhores
Governador Teixeirão. Eu tinha de trabalhar sozinho. Eu, o povo e do Estado de Rondônia. E por que eram melhores? Porque eu fui à
Deus, pocque a q:>osição era violenta. A Nova R~blica disse: 'Muda Fundação Sesp e convidei todos os que lá trabalhavam para fazer
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parte da equipe da Prefeitura Municipal. O Governador Teixeira
criou a unidade mista. E nós fonnamos a melhor equipe médica
que já houve em Ouro Preto de Oeste e em Rondônia. Quando esposas de parceleiros e agricultores que tinham cinco, sete ou dez
filhos chegavam à unidade mista e queriam fazer ligadura, porque
já tinham sérios problemas de útero, o médico fazia a perícia, entrava o corpo técnico, e elas eram operadas, independentemente de
dinheiro. Digo isso com orgulho, pois minha mãe teve treze fillios, e
eu sabia como ela queria parar de ter filhos e não podia, pois meu pai
não tinha condições de pagar uma laqueadura. Em Ouro Preto do
Oeste nós introduzimos esse atendimento na unidade mista, com pr0fissionais competentes e médicos que examinavam cada gestante.
E a cidade de Ouro Preto do Oeste não e pequena. T'mbamos,
na época em que fui eleito, 15 mil eleitores, Em 1986, quando elegemos o Governador, passamos a ter 33 mil eleitores. Quando deixei a
Prefeitura, 43 mil eleitores estavam cadastrados. Trabalho da Prefeitura, porque a Justiça Eleitoral não tem condições de cadast.rn.r todos os
eleitol-es. A Prefeitura, junto com a Justiça, cadastra os eleitores.
O trabalho, porém, não ficou só nesse ponto. Quando cheguei, a mfra-estrutura urbana do Município era desfalcada. A
maioria dos produtores rurais vendia sua produção no Município
vizinho, Ji-Paraná. Abrimos bancos, aumentamos o número de serrarias, incentivamos os cerealistas, melhoramos o padrão da estrada,
trouxemos o agricultor para nossa cidade, valorizamos nosso comerciante. A cidade tinha apenas 632 casas. Construímos 3.200 casas.
Criamos quatro bairros, pela Lei n° 2300. O Prefeito fazia o loteamento; e as pessoas cónstruíam os barracos. Se o barraco não fosse
feito, o lote urbano era redistribuído. Por isso, todos queriam construir
sua casinha. Fizemos o setor da rodoviária e o setor da unidade mista
e criamos o Bairro Jardim Aeroporto, igual a Brasília, com largas avenidas. Dentro do conjunto residenciaL construí ruas estreitas e estabeleci datas de doze por vinte. Antigamente, as datas, os lotes urbanm;,
eram de quinze por trinta. Eu disse aos agricultores: se temos nossa
propriedade rural para trabalhar, criar e plantar, não vou fazer datas
grandes. Por isso, reduzi o Bairro Jardim Aeroporto, de Ouro Preto do
Oeste, o qual possui a maior densidade de habitação. E aqueles barracos u'8J1Sfonnaram-se em boas residências de alvenaria. Construí,
imediatamente, um colégio e um posto de saúde.
Mas o trabalho do Prefeito não parou aí. O trabalho do Prefeito Expedito Rafael continuou na área escolar. Criamos cinco
creches: Creche Lenita Canuto, Creche Tia Rosa, em homenagem
a minha esposa, D. Rosa, e outras três, uma em cada núcleo ou
distrito. No Natal, todos os servidores públicos e os demais habitantes recebiam sua cesta de alimentação. Era um brinde do Prefeito. Durante todo o ano nós trabalhávamos, havia merenda nos c0légios e não faltava material escolar. E no final do ano, graças ao
trabalho de minha esposa e a Deus, a quem agradeço por tudo na
minha vida, distribuíamos cerca de 5 mil cestas de Natal. Todos os
funcionários da Prefeitura tinham a sua cesta reservada. Aqueles
que ajudavam a coordenar o trabalho recebiam duas cestas. A p0pulação recebia a cesta em casa, com dignidade.
Construímos tudo isso em Rondônia. Lá, o ser humano tem
dignidade. Lá, todos chegamos com uma mão na frente e outra
atrás. Mas todos tivemos a dignidade de trabalhar e construir nosso próprio espaço. Em meu Estado ainda podemos ser felizes.
Como costumo falar, Rondônia é a porta do céu. Todo brasileiro
que quiser um pedacinho de terra para trabalhar que vá para Rondônia. Quem quiser mostrar que é brasileiro vá para lá e enfrente o
calor, a mata, o mosquito, a malária, vá mostrar que é brasileiro na
Região Norte do Brasil, conquistando o que é nosso. No Norte do
País, na floresta amazônica, temos terras férteis e minérios, que
são nossos, mas, se não forem explorados - temos certeza -, muita
gente neste planeta estará de olho neles.
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Para encerrar, gostaria de dizer que hoje se faz política com trabalho. Hoje, o povo tem de eleger candidatos que tenham passado e
presente e que possam representar um futuro seguro, saudável e diguo.
Faço minha campanha política em Brasília, através do programa "A
Voz do Brasil", porque não tenho carro nem alto-falante em Ouro Preto
do Oeste, mas tenho meu mandato aqui. Em apenas quatro meses,
ap:eserrtei 25 emendas ao Orçamento beneficiando as cidades de Ouro
Preto do Oeste, Mirante da Serra, Vale do Paraíso e Urupi Que Deus
abençoe cada emenda que for aprovada pelo Deputado Marcelo Barbieri. mesmo parcialmente, porque meu povo JrCCisa delas. Precisamos
do apoio do Presidente da Repíblica e dos Ministros de Estado. Precisamos que nos deixem trabalhar tranqüilos.
Quero defender o Estado de Rondônia, tão denegrido durante quatro anos, com a morte do Senador Olavo Pires, com a
cassação de três Deputados e com a alegação de alguns Parlamentares de que lá só há traficantes e cocaineiros. Quero defender
Rondônia hoje, neste Grande Expediente, porque lá existem homens decentes, honestos, trabalhadores e corajosos. Em Rondônia
existem famílias que trabalham com dignidade, porque preferiram
enfrentar o Norte do Brasil a ficar pedindo esmolas nas grandes cidades. Em Rondônia temos, principalmente, orgulho de ser agricultores, de alimentar, com a produção da nossa terra, ~s grandes
cidades, de transformar a terra em produtos rurais e de dar exemplo para o Brasil, porque a agricultura é o único caminho que a
Nação brasileira tem para se tornar uma grande potência mundial.

Durante o discurso do Sr. Expedito Rafael, assumem sucessivamente a Presidência os Srs. Augusto Carvalho, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno e Edi Si/iprandi § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRFSIDEN'IE (&li Silip:mxli)-Vai-seressaraohaário de

vrr - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Chico Vigilante, pelo PT.
O SR. cmco VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. dois Parlamentares presentes neste
instante, José Abrão e Expedito Rafael, quero falar na tarde de
hoje sobre fato da política brasileira que me está deixando profundamente triste, especialmente no Distrito Federal.
Nós, Sr. Presidente, que jogamos tudo nesta Casa no sentido de
construir a moralidade política no País, nós, que apostamos tudo na
cassação do mandato dos conuptos que transitavam nesta Casa -lembro-me do esforço do Deputado José Abrão como Relator de deteIminado processo -, hoje estamos chegando à conclusão de que não valeu a pena botar aqueles conuptos para fora, dado o nível da campanha eleitoral que está sendo desenvolvida no Distrito FederaL Sr. Presidente, refrro-me à compra descarada de voto de eleitores, dos milhões e milhões de dólares que estão gastando para adquirir o mandato
parlamentar. Isso é lamentável, envergonha esta cidade, envergonha o
Brasil e desanima pessoas que querem fazer política com seriedade.
Sr. Presidente, aqui em Brasília, o Sr. Luiz Estevão, um "trom_
badão" da política bmsiliense, que por acaso é amigo do Sr. Femando
Collor de Mello e esteve envolvido com a Operação Uruguai, está
gastando milhões de dólares na sua campanha eleitoral. Esse elemento, repito, é do esquema do Collor de ~llo, do esquema PC Farias, é
homem da cozinha do Sr. Fernando Collor de Mello.
Nesta cidade hoje, Sr. Presidente, há centenas de milhares
de muros pintados com o nome desse elemento. Mas pintados a
que preço? Quanto estão pagando por muro? Quanto cada equipe
de pintor está recebendo? Sem falar de uma coisa vergonhosa e
ilegal, a distribuição de cestas básicas nestas eleições, de alimentos
comprados no Ceasa - e é bom que se diga que são refugos - e
distribuídos nas cidades-satélites. Há distribuição de panelas, de
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cobertores, promessas de carros e outras coisas mais.
Se isso está acontecendo no Distrito Federal, na Capital da
República, onde está o Poder Judiciário Federal, e nada se faz - a
bem da verdade dois combativos e bravos Procuradores de Justiça
do Distrito Federal tentaram fazer alguma coisa, mas não houve
acatação por parte da Justiça Eleitoral do Distrito Federal-, imaginem o que deve estar acontecendo no interior do Estado de Rondônia, no interior do Estado de São Paulo, no interior do Nordeste
brasileiro, em Pernambuco, na Paraíba e no Piauí! Estão cometendo crime eleitoral, são criminosos, e ninguém foma providências.
São elementos que deviam estar na cadeia por descumprirem a legislação, e ninguém faz nada. E vão comprar um mandato, vão adquirir um mandato de maneira fraudulenta, enganando - quem
sabe? - a boa-fé do eleitor brasiliense; vão adquirir um mandato
através de distribuição de cesta básica, de cobertor, de remédios,
através de festas com trios elétricos vindos da Bahia. Mas como
fica o povo? Equipes e mais equipes, computação gráfica, programas ilegais na televisão, e ninguém faz nada. O Sr. Luiz Estevão
faz tudo isso para obter uma vaga na Assembléia Legislativa.
O Depltado Paulo Octávio, já integrante desta Casa, não
deixa por menos. Sr. Presidente, para V. Ex· ter uma idéia, esse cidadão adquiriu uma carreta de som de dezoito pneus e está infernizando a vida da população das satélites, que precisa dormir para
descansar e trabalhar no dia seguinte! E lá está ele com aquele barulho infernal madrugada adentro.
O Sr. Os6rio Adriano faz o mesmo: tem um trio elétrico,
com banda da Bahia contratada.
Portanto, é uma vergonha, uma imoralidade o que está
acontecendo nas eleições do Distrito Federal.
Fico bastante irritado quando um eleitor, tentando generalizar, chega para mim e diz que nesta Casa só tem político safado,
desonesto. Eu sei que tem. Mas os que falam esse tipo de coisa são
os mesmos que estão agora acompanhaudo esse tipo de gente e batendo palmas para eles.
Os meus eleitores não falam em político desonesto, picareta, porque os meus eleitores têm orgulho de ter votado em mim.
São aqueles que passam 24 horas falando mal de políticos
que agora estão seguindo esse tipo de gente, recebendo cestas básicas e outras coisas mais.
Portanto, trago esta preocupação a esta Casa porque é urgente que o Poder Judiciário do Distrito Federal saia das salas carpetadas e tome providência com relação à orgia de gasto de dinheiro nas eleições no Distrito Federal.
E espero que companheiros Parlamentares de outros Estados venham aqui também trazer as suas angústias, venham aqui
também falar da imoralidade que estão sendo as campanhas eleitorais, venham aqui dizer não e aceitável do ponto de vista ético e
moral, do ponto de vista da dignidade política que as pessoas continuem promovendo um festival de imoralidades, sob pena de este
Parlamento, os Governos dos Estados e as Assembléias Legislativas
serem entregues aos ''tubaI6es da coca" e aos eIl1J.XCiteiros que enriqueceram às custas do Emrio, pois são eles os responsáveis por essa
farnL E nós, homens dignos, honrados e honestos, Depltados José
Abrão, ficamos aqui assistindo passivamente a essa imoralidade.
Estou realmente indignado com o que vejo nesta cidade. Estou começando a desanimar-me da atividade política, devido aos
fatos ocorridos nesta cidade, ou seja, a orgia dos gastos, inclusive de dinheiro público, com carros oficiais utilizados nas campanhas. E nós, que pretendemos continuar exercendo a atividade p0lítica com dignidade, seriedade e honradez, não nos podemos calar
diante da escalada da imoralidade no País, com a prática da compra do mandato parlamentar. Precisamos gritar bem alto. ocupar
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todos os espaços, para mostrar aos eleitores de Brasília e de todo o
Brasil a farsa das campanhas eleitorais, da qual fazem parte elementos que ficaram ricos às custas de financiamentos com dinheiro público; aqueles que fmanciaram empresas que fecharam e não
geraram empregos, a exemplo do Sr. Luiz Estevão, que agora, com
o maior descaramento, ocupa o rádio e a televisão para dizer que
gerará empregos, que há muito desemprego, como se não tivessem
sido eles os que levaram o País a essa situação.
Sou um crítico da política brasileira, mas tenho sustentado nesta Casa que há homens honestos em todos os partidos, no
PSDB, no Pr, no PPR. Em todos os partidos, repito, há pessoas
honestas. Em alguns há mais, noutros menos; no Pr, há muito
mais, sem dúvida. Tenho dito que ninguém pode duvidar, por
exemplo, da honradez de upl Adylson Motta, do PPR, e mesmo
de outros companheiros. E preciso, Sr. Presidente, que esses
homens de bem se juntem na denúncia contra a prática terrível
da compra de mandatos parlamentares, para que - quem sabe?
- possamos, juntamente com os eleitores e com as pessoas mais
esclarecidas, criar o chamado serviço de proteção ao eleitor.
Precisamos criar esse serviço, para que os eleitores de 1994
não se deixem enganar, sob pena de chegarmos à conclusão de que
não valeu a pena cassar o Sr. Ibsen Pinheiro, nem ver a renúncia
dos Srs. Cid Carvalho e João Alves, porque, diante da conupção eleitoral que as pessoas estão cometendo neste instante, os Srs. João Alves, Ibsen Pinheiro e Cid Carvalho são inocentes trombadinhas.
Fica o alerta.
(fexto escoimado de expressões anti-regimentais,
nos temlOS do art. 17, V, B, do Regimento Interno.)

Durante o discurso do Sr. Chico Vigilante, o Sr. Edi
SÜiprandi, § 2° do artigo 18 do Regimento Intenw, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Expedito
Rafael, § 2° do artigo 18 do Regimento Intenw.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Rafael) - Concedo a palavra ao nobre Depltado Edi Siliprandi, pelo PSD, que disporá de
dez minutos na tribuna.
O SR. EDI Sn..IPRANDI (pSD - PRo Sem revisão do oras
dor.) - Sr. Presidente, Sr- e Srs. Deputados, estamos na iminência
de substituir o Presidente Itamar Franco pelo Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva, pelo Sr. Leonel Brizola, pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso ou por outro candidato. Será o mesmo que trocar seis por
meia dúzia: o Brasil continuará ingovernável. Não vai mudar absolutamente nada, porque, lamentavelmente, neste País, as propostas
se perdem num verdadeiro círculo vicioso. O Brasil pennanecerá concentrado em Brasília, onde deságuam 54% da receita tributária nacional, sobrando 28% para os Estados e apenas 7% para os muniápios.
Somos um país de dimensões continentais, diversificado de
região para região. Do Sul ao Sudeste, ao Centro-Oeste, ao Nordeste e ao Norte, as realidades são tipicamente distintas. Uma lei
que serve para o Pará, na grande maioria das vezes não serve para
o Paraná. Permanecendo nesse centralismo, nesse unitarismo que
tem sido sua caractetística, o País dispersa tudo, não aproveita
nada. Os recursos são distribuídos sem qualquer disciplina. Os investimentos não dão retomo compatível às regiões que produzem,
que geram riquezas e atraem os maiores capitais, a grande resposta
para o desempenho econômico desta Nação.
Sr. Presidente, a única saída para este País é que se estabeleça uma descentralização administrativa efetiva para Estados e
Municípios, restando para o centralismo de Brasília apenas cinco
funções. Que fique Brasília, Sr. Presidente, com o encargo das relações exteriores; com a defesa externa, através das Forças Annadas; com a manutenção da unidade nacional, através do Conselho
Nacional Confederativo, em substituição à Câmara dos Deputados
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e ao Senado Fedem!; com o banco emissor e com a Justiça Federal. E
que esta decida questões relativas ao pacto nacional entre os Estados.
Que cada Estado legisle sobre matéria substantiva e matéria
adjetiva, sobre Direito Tributário, Penal e Comercial, e que se esgotem nele próprio as demandas entre os indivíduos. As questões
semo dirimidas no próprio Estado, e a Justiça será agilizada.
Na Suíça é assim, Sr. Presidente. Menor que o Brasil 207
vezes, a Suíça possui vinte cantões. Cada um equivale a uma unidade federativa do país e tem suas próprias leis. Em alguns cantões, o eleitor é habilitado para o voto aos 16 anos, em outros, aos 18.
Nos E&ados Unidos, Sr. Presidente, alguns &tados adctam. a pena
de mate; outros, não. Alguns E&ados regulamenlamm o jogo; outros não.
Sr. Presidente, s6 resta uma saída: que se estabeleça a Confederação do Brasil, em que os Estados legislem segundo sua realidade, caso a caso, porque uma lei unifonne, geral, não se coaduna com a diversidade caractenstica do nosso País.
Por isso, Sr. Presidente, quando se esboça uma renovação
deste Congresso, não há, no meu entendimento, outra saída senão
uma nova Constituinte, ou, como querem outros, uma revisão
constitucional. Mas que seja exclusiva. Que os Deputados e Senadores sejam eleitos especificamente para essa revisão constitucional; que os Parlamentares não sejam reféns do Presidente da República, não fiquem sob o jugo do Executivo, nem tenham que seguir
a orientação e as defmições do sistema. Uma revisão constitucional exclusiva, que dure, por exemplo, oito meses, na qual, sem
lobbies, sem o corporativismo dos partidos, possa-se objetivar o
desempenho e o desenvolvimento do Brasil.
Além disso, Sr. Presidente, é preciso que nessa Constituinte
haja efetiva propon:.:ionalidade na representação do País. Neste Congresso, o Brasil não está proporcionalmente representado. A Nação
não tem representantes confonne a média nacional de habitantes. Eu,
por exemplo, represento 300 mil habitantes do Estado do Paraná. Um
Deputado de Roraima representa 27 mil habitantes. Um Deputado de
São Paulo representa 550 mil habitantes. Um do Acre representa 30
mil ]E todos têm o mesmo voto. Então, para que a refonna constitucional seja feita de acordo com a média das aspirações nacionais, a
Constituinte tem de ser exclusiva e composta de fonna proporcionai.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Expedito Rafael) - Concedo a palavra ao nobre Deputado José Abmo, pelo PSDB. Dis,oo S. Ex· de
dez minutos na tribuna.
O SR. JOSÉ ABRÃO (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Expedito Rafael, Srs. Deputados
aqui presentes, Edi Siliprandi, Chico Vigilante e Inocêncio Oliveira, estamos nesta Casa onde devem estar os Parlamentares, no plenário. Há uma sessão, e aqui deveriam estar os Deputados, debatendo
principalmente os assuntos que hoje afligem a Nação brasileira.
Ainda agora, Sr. Presidente, ouvindo o Deputado Chico Vigilante, percebemos que não é privilégio da Capital Federal ver o
desembarcar de dinheiro na campanha eleitoral de 1994. Às pequenas regiões do meu Estado, São Paulo, também estão chegando
esses candidatos. Não sabemos como conseguem tantos recursos
para patrocinarem tantos acontecimentos, pintarem tantos muros e
utilizarem tantos veículos de promoção. E ainda distribuem camisetas, chapéus, bonés, etc.
Mas acho que o eleitor brasileiro está tomando consciência.
Ele sabe do traballio que foi realizado por este Parlamento recentemente, traballio de depuração.
É importante que se diga que renhum dos Parlamentares que
aqui estão e nenhum dos que daqui foram colocados para fora, porque
foram indiguos de estarem representando o povo brasileiro, aqui chegou senão pelo voto. Todos chegaram aqui pelo voto do eleitor.
Por isso é importante o pronunciamento do Deputado Chico
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Vigilante. E quero que também o meu seja importante, para d
povo brasileiro ter consciência de que o pleito eleitoral que vai
acontecer em outubro, cujo segundo turno acontecerá no dia 15 de
novembro, será uma oportunidade para ele fazer também o seu trabalho de depuração do Parlamento. Que ele não se deixe levar por
esses encantos falsos e de momento, que, depois, custam muito
mais caro, porque essa gente vai ter que tirar dinheiro de algum lngar para pagar isso tudo, e provavelmente usará meios ilícitos e artificios, que foram notórios na CPMI do Orçamento.
Mas, Sr. Presidente, quero dar uma contribuição ao eleitor, através do boletim "A Voz do Brasil", tão ouvido em todo
o País. Quero lembrá-lo de que neste pleito vamos votar com
duas cédulas; na mesma uma, é certo, mas são duas cédulas.
A primeira é a branca. Através dela, o eleitor escollierá o seu
Deputado Federal. Poderá escrever o nome ou o número ou o nome
do partido. Através dessa cédula branca, escolliera também o seu candidato a Deputado Estadual Portanto, o eleitor votará em dois Deputados: um para representar o Estado na Câmara dos Deputados e outro
para representá-lo na Assembléia Legislativa do seu Estado.
A outra cédula, Sr. Presidente, é a amarela. Através dela, o
eleitor escollierá o seu candidato à Presidência da República e
automaticamente o seu Vice. Assim, votará em apenas um nome.
Votará também no candidato a Governador e no seu Vice. E votará em dois Senadores, porque nesta eleição renovam-se dois terços
dos membros do Senado.
Quero chamar a atenção, com a pennissão de V. Ex·, para a legislação que está em vigor. Com esta legislação que votamos aqui, a
Lei nO 8.713, apresentamos uma contribuição que julgo muito importante. Espero que os Tribunais CUIIlpl'3ID o que estabelece o art. 88. Insisti muito com meus colegas que acatassem esse artigo. E vi finalmente com alegria a aprovação dessa minha :mgestão. O art. 88 diz
que, nos quinze dias anteriores à data das eleições a que se refere a lei,
os Tribunais Regionais Eleitorais esclarecemo o eleitor sobre o preenchimento da cédula eleitoral a ser feite no momento da votação, mediante quatro inserções diárias - no rádio e na televisão - de até dois
minutos cada uma. E, no parágrafo único, diz:
"As inserções semo veiculadas no penodo de uma
hora antes do início e uma hora depois do fmal dos horários de propaganda eleitoral defmidos no art. 74."
Falo isso porque quero chamar a atenção dos Tribunais Regionais Eleitorais para que comecem a preparar esses materiais,
para a sua veiculação antes do horário gratuito e depois deste, no
número de inserções previstas no art. 88 da Lei nO 8.713. Por que,
Sr. Presidente, essa orientação é importante? Não tivemos, há mais
de quarenta anos, eleições tão largas, tão importantes. Elas podem
renovar muito o Parlamento, o Governo Federal e o Governo Estadual, e tirar um pouco o povo desse desencanto externado pelo
Deputado Edi Siliprandi. E precisamos ter a responsabilidade de
julgar os candidatos. Precisamos saber votar. Muita gente vai ter
dificuldade em votar.
Portanto, apelo para que os Tribunais Regionais preparem esses
materiais para veiculação, acolliendo essa proposição que ap:esentei. A
lei estabeleceu que podemo ser feitas essas inserções orientando o eleitor analfabeto e mesmo o alfabetizado, que pode vir a ter dificuldades.
Sr. Presidente, não gostaria de parar apenas nesse item. Já
que se manifestou aqui o Deputado Chico Vigilante, gostaria de
dizer que há cerca de sessenta dias tivemos um diálogo até saudável neste Parlamento sobre as eleições.
Naquela oportunidade, o candidato do Pf estava à frente. Fiz
um discurso e quero ler aqui uma pequena súmula desse meu disalrso, porque agora o candidato do meu partido está na frente. Temos
que ter a consciência de que é verdade aquilo que dizemos, quando
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uma situação se altera. Temos que manter o mesmo argumento. Dizia eu, naquela oportunidade, que não podemos
pensar que um eleito para a Presidência da República fique isolado, porque não poderá governar assim este País,
em função de haver muitas forças que se agruparam e
que formavam verdadeiros monopólios no poder. Nós
precisamos quebrar esses monopólios com forças de coalizão avançadas.
Repito, portanto a minha argumentação de antes. Não
sei qual será o resultado do pleito eleitoral para a Presidência
da República, mas continuo insistindo: aquelas forças que querem transformar o País, que querem dar dignidade e um governo sério, austero e responsável a este País, a fim de haver mais
justiça social, devem-se juntar, qualquer que seja o vencedor;
que haja um governo sem vencidos. Que todos dêem dignidade
à atuação do homem público, por mais justiça social para a Nação brasileira.
Completo o meu pronunciamento falando sobre a questão da saúde. Hoje os jornais noticiam que os relatórios apresentados ao Ministro da Saúde confirmam que há evasão de recursos. Deixo claro aqui que o Ministro Henrique Santillo tem
feito um trabalho dedicado e responsável. S. Ex' tem manifestado que a saúde vai mal e precisa de conserto. É lamentável que
depois de um ano voltemos a dizer que estão roubando dinheiro
da saúde através do preenchimento fraudulento de formulários,
com a finalidade exclusiva de obter receitas. O dinheiro que
gastamos hoje com a saúde é mais do que gastávamos antes. E
a saúde vai mal.
É preciso que o Governo Federal tenha coragem para
mexer nesse vespeiro, como faz com o das escolas particulares. A educação é essencial. A saúde também o é. Por isso, o
Governo não pode ter medo e deve, através do Ministério da
Saúde, fazer o que estão recomendando os técnicos. Dizem
eles, no jornal Correio Braziliense de hoje, que o relatório
das medidas sugeridas pelos Ministérios da Saúde e do Planejamento para racionalização dos gastos do Governo Federal com a saúde e melhoria do atendimento à população traz
entre outras propostas, a necessidade da contratação de auditoria independente para o SUS (Sistema Unificado de Saúde)
e a redução, em 400 mil, do número de Autorizações de Internações Hospitalares - AIHS, porque estão preenchendo
fraudulentemente esses formulários. A Previdência Social
não agüenta mais. E os recursos do Tesouro também não
vão agüentar. Vamos consertar a saúde combatendo os
ladrões, para que, depois, aqueles que querem prestar
um bom serviço possam fazê-lo efetivamente.
Sr. Presidente, deixo aqui registrado que durante a semana aqui estão alguns Parlamentares que também são candidatos à reeleição e, como eu, têm que trabalhar no fInal de semana para convencer o eleitor das melhores opções para o pleito
de 3 de outubro e, quem sabe, para o segundo turno, em 15 de novembro. Estão aqui, responsavelmente lutando, trabalhando para que
o Parlamento brasileiro tenha seu mais alto conceito junto à população
brasileira.
Espero que no esforço concentrado, marcado para o fInal do
mês, os Parlamentares que são candidatos à reeleição cumpram
primeiro o seu mandato para depois pedir ao eleitor que o reconduza a este Parlamento.
O Orçamento de 1994 até agora não foi apreciado, e já
estamos no final do mês de agosto. Precisamos votar esta matéria porque o País não pode ficar sem um orçamento, e devemos
aprovar as emendas propostas pelos Parlamentares. Se elas não
f

orem votadas, os recursos ali solicitados deixam de ir para as regiões objeto de pedido. Não basta apresentar emendas ao Orçamento. E preciso aprová-las e acompanhar a aplicação do recurso
público embenefíciodapopulaçãorepresentadapeloParlamentar.
Sr. Presidente, cumprimento os Parlamentares que estão
presentes às sessões desta Casa, cumprindo com o mandato que o
eleitor lhe outorgou.

VIU-ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Expedito Rafael) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR PRESIDENTE (Expedito Rafael) - Encerro a Sessão, designando para amanhã, terça-feira, dia 17, às 14 horas, a
seguinte.

ORDEM DO DIA
(Às 15 horas)
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ATO DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições regimentais, considerando a excepcionalidade do
presente período que antecede eleições gerais e tendo em vista
a necessidade de viabilizar, em sua normalidade, a apreciação
de importantes matérias em tramitação na Câmara dos Deputados, resolve determinar a suspensão dos prazos recursais previstos nos arts. 58, § 10 e 132 § 2°, do Regimento Interno a partir de 10 de agosto corrente.
Publique-se.
Em 16 de agosto de 1994. - Inocêncio Oliveira, Presidente.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Requerimento de designação de membros da CPI - CELTINS, de 1°-6-94
Autor: Deputado Edmundo Galdino
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Há controvérsia acerca da competência da Casa em instalar
CP! in casu, em face do princípio federativo. A propósito, esta
Presidência vem de fOlD1ular consulta à CCJR, nos termos do art.
32, inciso III, alínea C, do Regimento Interno.
De outra parte, existe requerimento de retirada da proposição
para instalação da CP! em causa, dotado de 26-5-94, subscrito por
mais da metade dos seus autores, ensejando decisão desta Presidência.
Reputo imprescindível a resposta à consulta aludida para
poder decidir, o que faço atento ao contido no art.. 104 caput, do
Regimento da Casa.
Em tais quadrantes, determino o sobrestamento dos requerimentos de retirada e agora de designação de membros, esta que
não se sujeita ao prazo de 48 horas do art. 33, § lOdo mesmo Regimento, até o pronunciamento do douto órgão técnico.
Dê-se ciência deste despacho ao ilustre Deputado Edmundo
Galdino.
Publique-se.
Em 9 de junho de 1994. -Inocêncio Oliveira, Presidente.
REQUERIMENTO N°, DE 1994
(Do Sr. Edmundo Galdino)
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § lOdo art. 33
do Regimento Interno, a designação, no prazo de 48 horas, dos
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
irregularidades no processo de privatização das Centrais Elétricas
de Tocantins - CELTINS.
Justificação
A demora na designação dos membros da CP! destinada a
apurar irregularidades no processo de privatização das Centrais
Elétricas de Tocantins - CELTINS pode implicar o prejuízo das
investigações tendentes ao fIm a que se propõe dita Cotnissão.
O prazo estabelecido no presente requerimento (48 horas)
decorre da urgência de apuração das irregularidades no âmbito da
citada CPI, cujo ato de criação data de 6 de agosto de 1992 (Requerimento de CP! nO 24, de 1992).
Sala das Sessões, 10 de junho de 1994. - Deputado Edmun·
do Galdino.
Rose de Freitas
ES
PSDB
Clovis Assis

BA
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Gennano Rigotto
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Carlos Lupi

Senhor Presidente,
Considerando que o processo de privatização da Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTlNS já foi
objeto de uma CPI Estadual, requerida pelo Deputado Estadual
Udson Bandeira à Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins
pelo requerimento I U91, que depois de aprovado tramitou como o
Processo n° 890191 junto àquela Assembléia Legislativa e considerando que confonne consta às fls. 36 do livro de atas das Sessões
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Extraordinárias da Assembléia Legislativa do Tocantins, na 57"
Sessão Extraordinária, o povo tocantinense, representado pela
maioria de seus Deputados Estaduais, rejeitou as alegações contidas no requerimento de criação daquela CPL portanto aprovando a
privatização da Celtins como técnica e politicamente certa (Doc. I);
Considerando que o nobre Deputado Edmundo Galdino, autor do Requerimento n° 24192, por ser contrário à idéia da privatização da Celtins, ajuizou na véspera da eleição de 1990 na 2" Vara
da Comarca de Palmas, Capital do Estado de Tocantins, Ação Popular (Processo n° 189/90) ainda em curso, com os mesmos fundamentos utilizados no requerimento em referência;
Considerando que o requerimento em referência é desprovido de fundamentos lógicos, confonne Parecer elaborado pelo llustre Jurista Professor Miguel Reale Júnior (Doc. 2);
Considerando que as alegações contidas no Requerimento
nO 24192 estão devidamente contestadas na defesa da Ação Popular
(Doc3) e no parecer supracitado.;
Considerando que não são verdadeiras as alegações também
contidas no Requerimento nO 24192, confonne certidão fornecida
pela Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, afirmando que
a Celtins não tem e nunca teve qualquer incentivo fiscal (Doc. 4);
Considerando ainda que a criação dessa CP! é contrária ao
próprio Regimento Interno da Câmara, que no § 1° do seu art. 35,
diz: "Considera-se.fato detenninado o acontecimento de relevante
interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do País ...", tendo em vista que o acontecimento é
de caráter regional e não nacional, já devidamente investigado na
esfera estadual competente;
Considerando também que à Câmara dos Deputados e às
suas Comissões falece competência para imiscuir-se nos assuntos
de peculiar interesse desses entes autônomos, como se vê, claramente, da aplicação combinada das nonnas lançadas nos arts. 35 e
60 do Regimento Interno desta casa, tal como, por igual, regra o
art. 146 do Regimento Interno do Senado Federal, confonne Parecer da Secretaria Geral da Mesa (Doc. 5);
Considerando que o Requerimento nO 24192 não atende o
que preceitua o § 3° do art. 58 da Constituição Federal e o art. 35
do Regimento Interno da Câmara, retro mencionado, por não conter as 168 assinaturas imprescindíveis para que um requerimento
de criação de CP! seja aceito, confonne já demonstramos através
do nosso requerimento de 29 de abril de 1994 (Doc. 6);
Considerando que 24 (vinte e quatro) dos Deputados que
assinaram o Requerimento nO 24192 atualmente não estão mais no
exercício de mandatos legislativos na Câmara dos Deputados, confonne Relação dos Deputados Federais, emitida pela Coordenação
de Apoio Parlamentar em 24-5-94 (Doc. 7);
Considerando que 90 (noventa) dos 169 (cento e sessenta e
nove) Deputados que originariamente assinaram o Requerimento
nO 24192, que representam 53.25% (cinqüenta e três virgula vinte e
cinco por cento) de seus signatários e 62,06% (sessenta e dois virgula zero seis por cento) dos em atividades parlamentares atualmente na Câmara requerem, juntamente com o Deputado infra assinado, a sua retirada e arquivamento, confonne as 7 (sete) listas
de assinaturas, anexas a este requerimento;
Por esses considerandos todos, o Deputado infra assinado requer a retirada e arquivamento do Requerimento nO 24192, que pede a
criação de CP! com finalidade de apurar irregularidades no JXocesso de
privatização da Celtins, nos tennos do § 'l:' do ali. 104 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, pcr flagrante incenstitucionalidade.
Temos em que
P. Deferimento.
Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1994. - Leomar
Quintanilha. Deputado.
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Carlos Camurça

RO

PP

Jabes Ribeiro

BA

PSDB

Costa Ferreira

MA

PP

João Fanstino

RN

PSDB

Jcni Varisco

PR

PMDB

Paulo Heslander

MG

PTB

Mario de Oliveira

MG

PP

Elias Murad

MG

PSDB

Virmondes Cruvinel

GO

PMDB

Jorio de Barros

ES

PMDB

Pedro Pavão

SP

PPR

Laire Rosado

RN

PMDB

Henrique E. Alves

RN

PMDB

Fernando Freire

RN

PPR

João Rodolfo

MA

PPR

Marino Clinger

RI

PDT

João Henrique

PI

PMDB

Gonzaga Meta

CE

PMDB

Carlos Kayath

PA

PTB

Roberto Franca

PE

PSB

Beraldo Boaventura

BA

PSDB

Junot Abi-Ramia

RI

PDT

Mario CheImont

PA

PP

José Luiz Clerot

PB

PMDB

Pedro Valadares

SE

PP

Camilo Machado

MG

PTB

Ednardo Matias

MA

PP

Ariosto Holanda

CE

PSDB

Celia Mendes

AC

PPR

José S. de Vasconcellos

MG

BLOCO 1

Waldir Guerra

MS

BLOCO 1

Salatiel Carvalho

PE

PP

Rodrigues Palma

Mf

PTB

Manoel Ribeiro

PA

PMDB

Flávio Rocha

RN

PL

B.Sá

PI

PP

Vicente Fialho

CE

BLOCO 1

Murilo Rezende

PI

PMDB

Geddel V.Lima

BA

PMDB

WalterNory

SP

PMDB

José Linhares

CE

PP

Laprovita Vieira

RI

PP

Carlos A. Campista

RI

PDT

Joaquim Sucena

Mf

PTB

Wilson Müller

RS

PDT

Alacid Nunes

PA

BLOCO 1
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pagar um aumento de 1.000%, em alguns casos, na tarifa de energia elétrica. Senão, vejamos:

ERRATA
No DCN n° 68, de 12 de maio de 1994, página 7486, colunas 1. e 2,

Onde se lê

sras

Posso garantir aqui, Sr. Presidente,
e Srs. Deputados,
que a população nordestina espera confIante as providências governamentais, principalmente considerado que o ~al Ministro da
Fazenda conheceu a realidade e demonstrou interesse em solucionar o problema.
ConfIamos, todos n6s, nordestinos, em que o Exmo Ministro
Rubens Rieupero que agora controla os recursos da União, não
poupará esforços para a execução dos programas necessários à
melhoria da qualidade de vida da população.
Srs. DeputaEra o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
dos, estou extremamente preocupado com o destino do semi-árido
piauiense. A área mais seca do Estado mais pobre do país parece
condenada, sem esperança, ao castigo eterno da inclemência da
natureza aliada à indiferença de nossos governantes.
Esta semana, na próxima sexta-feira, dia 13, a pauta do
Conselho Deliberativo da Sudene vai dar destaque, mais do que
justo, a um dos maiores programas ofIcias já elaborado em favor
do semi-árido nordestino.
Temos que louvar e apoiar tal iniciativa. Não podemos, no
entanto, aceitar de forma alguma que, mais uma vez, o Piauí fIque
marginalizado, que meu Estado, novamente, seja esquecido, que
n6s, piauienses, continuemos a ser discriminados.
A Parmôa, o Ceará, Pernambuco e o Rio Grande do Norte
merecem o esforço que se pretende fazer para que seus agricultores instalados no semi-árido ganhem condições de produzir e de
conviver; condignamente, com a seca. Mas nós, piauienses, também somos fIlhos de Deus.
Se a natureza tem sido para n6s madrasta, parece-nos injustiça demasiada que o governo nos imponha o flagelo da indiferença e do descaso.
O drama vivido pelos piauienses que também são brasileiros, embora não ganhe espaço na imprensa brasileira e internacional, nunca deixou de ser uma realidade cruel; cruel e inaceitável.
Resta-nos, então, a oportunidade desta tribuna, para um
apelo à sensibilidade do Governo e dos demais Estados representados no Conselho Deliberativo da Sudene para que não nos
imponham mais uma injustiça.
Resta-nos, estão, a oportunidade desta tlibuna, para um apelo ã
sensibilidade do Govemo e dos demais Estados representados do Govemo e dos demais Estados representados no Conselho Deh1Jerativo
da Sudene para que não nos imponhmnos mais uma injustiça.
O plano original do Programa de Fortalecimento da InfraEstrutura Hídrica no Nordeste - PROHIDRO não previa a exclusão do Piauí. Bastava apenas que as águas transpostas do rio São
Francisco fossem elevadas, em canal de extensão menor que trinta
quilômetros, aos leitos dos rios Canindés e Piauí.
O maior obstáculo a ser superado é apenas um desnível de
150 metros de altura oferecido pela Serra dois Irmãos, obstáculo
infInitamente menor que o descaso e o preconceito de que Piauí,
ao longo dos anos, vem sendo vítima.
É o que te~o a dizer.
.
O SR. JOAO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, o Estado
de Roraima paga hoje a mais alta taxa de tarifa de energia elétrica
no Brasil!
Neste mês de maio,a Eletronorte está literalmente assaltando a população de Roraima que, de março até esta data, teve de

sras

o

Leia·se
Posso garantir aqui, Sr. Presidente, si"" e Srs. Deputados,
que a população nordestina espera conftante as providências governamentais, principalmente considerado que o atual Ministro da
Fazenda conheceu a realidade e demonstrou interesse em solucionar o problema.
ConfIamos, todos n6s, nordestinos, em que o ExmO Ministro
Rubens Ricupero, que agora controla os recursos da União, não
poupará esforços a execução dos programas necessários à melhoria da qualidade de vida da população.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, si"" e Srs. Deputados
O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (pPR - PL Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, estou extremamente preocupado com o destino do semi-árido piauiense. A
área mais seca do Estado mais pobre do País parece condenada,
sem esperança, ao castigo eterno da inclemência da natureza aliada
à indiferença de nossos governantes.
Esta semana, na próxima sexta-feira, dia 13, a pauta do
Conselho Deliberativo da Sudene vai dar destaque, mais do que
justo, a um dos maiores programas oftciais já elaborado em favor
do semi-árido nordestino.
Temos que louvar e apoiar tal iniciativa. Não podemos, no
entanto, aceitar de forma alguma que, mais uma vez, o Piauí fIque
marginalizado, que meu Estado, novamente, seja esquecido, que
n6s, piauienses, continuemos a ser discriminados.
A Paraíba, o Ceará, Pernambuco e o Rio Grande do Norte
merecem o esforço que se pretende fazer para que seus agricultores instalados no semi-árido ganhem condições de produzir e de
conviver, condignamente, com a seca. Mas n6s, piauienses, também somos filhos de Deus.
Se a natureza tem sido para n6s madrasta, parece-nos injustiça demasiada que o Governo nos imponha o flagelo da indiferença e do descaso.
O drama vivido pelos piauienses, que também são brasileiros, embora não ganhe espaço na imprensa brasileira e internacional, nunca deixou de ser uma realidade cruel; crnel e inaceitável.
Resta-nos, então, a oportunidade desta tribuna, para um
apelo à sensibilidade do Governo e dos demais Estados representados no Conselho Deliberativo da Sudene para que não nos
imponham mais uma injustiça.
O Plano original do Programa de Fortalecimento da InfraEstrutura Hídrica do Nordeste - PROHIDRO não previa a exclusão do Piauí. Bastava apenas que as águas transpostas do rio São
Francisco fossem levadas, em canal de extensão menor que trinta
quilômetros, aos leitos dos rios Canindés e Piauí.
O maior obstáculo a ser superado é apenas um desnível de
150 metros de altura oferecido pela Serra Dois hmãos, obstáculo
infmitamente menor do que o descaso e o preconceito de que o
Piauí,iao longo dos anos, vem sendo vítima.
É o que tenho a dizer.
O SR. JOÃO FAGUNDES (pMDB - RR. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, si"" e Srs. Deputados, o Estado
de Roraima paga hoje a mais alta taxas de tarifa de energia elétrica
no Brasil.
Neste mês de maio, a Eletronorte está literalmente assaltando a população de Roraima que, de março até esta data, teve de
pagar um aumento de 1.000%, em alguns casos, na tarifa de energia elétrica. Senão vejamos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

11798 Quarta-feira 17

ERRATA
No DCN nO 85, de 15 de junho de 1994, página 9533, cohma 2
Onde se lê
Sala das Sessões, 7 de junho de 1994 - José Fortunati, Líder do PT - Ernesto Gradella, PSTU - Miguel Arraes, Líder do
PSB - Luiz Salomão, Líder do PDT - TarcíSlO Delgado, Líder do
PMDB - Altur da Távola, Líder do PSDB - Ney Lopes, Vice-Líder do Bloco Parlamentar.
O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O ~R. PRESIDENTE (PPR - SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, solicito a retirada de panta desta matéria. Já ftz,
inclusive, esse encaminhamento por escrito a V, Ex· exatamente
porque gostaríamos de estudar melhor essa proposta.
O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente, pelo a palavra pela ordem.
Leia-se
Sala das Sessões, 7 de junho de 1994 -José Fortunati, Líder do PT - Enersto Gradella, PSTU - Miguel Arraes, Líder do
PSB - Luiz Salomão, Líder do PDT - Tarcísio Delgado, Líder do
PMDB - A-rtur da Távola, Líder do PSDB - Ney Lopes, Vice-Líder do Bloco Parlamentar.
O SR. MARCELJNO ROMANO MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V. Ex· a
palavra.
O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (pPR SP. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, solicito a retirada de
panta de:;ta matéria. Já fIZ, inclusive, esse encaminhamento por escrito a V. fixa exatamente por que gostanamos de estudar melhor
essa proposta,
O SR. EDUARDO JORGE-Sr. Presidente, peço a pela ordem.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES
Ofício nO 140/94-CPMI-Desestatização
Brasília, 31 de maio de 1994
Publique-se, após, arquive-se.
Em 19 de agosto de 1994.- Inocêncio Oliveira, Presidente.
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito, criada pelo Requerimento do Congresso Nacional n°
2, de 1993, destinada a investigar fatos decorrentes da execução
do Programa Nacional de desestatização, encaminho a Vossa Excelência <) relatólio aprovado pela Comissão, em reunião realizada
no dia 31 do corrente.
Na oportunidade, renovo protestos de estima e distinta consideração. - Deputado Federal José Lourenço, Presidente.
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO
PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO
CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO
N° 2, DE 1993-CN
Destinada a investigar faios decorrentes da
execução do Programa Nacional de Desestatização.
Presidente: Deputado José Lourenço
Vice-Presidente: Deputado Paulo Ramos

Agosto de 1994

Relator do Vencido: Deputado Rubem Medina
REQUERIMENTO N° 2, DE 1993
Senhor Presidente,
Nos termos de art. 58, § 3°, da Constituição da República,
combinado com o disposto na art. 21 e seu parágrafo único, do Regimento Comum do Congresso Nacional, os Deputados Federais e
Senadores que este subscrevem requerem a criação da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, constituída por 22 (vinte e dois)
membros, sendo 11 (onze) Deputados Federais e 11 (onze) Senadores, com igual número de titulares e suplentes, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária destinada a, no prazo de até
90 (noventa) dias investigar fatos decorrentes na execução do Pr0grama Nacional de Desestatização, especialmente quanto à legalidade dos referidos fatos e os critérios adotados na fixação dos valores dos bens objetos de alienação, podendo ser citados os casos
das empresas Cosinor, Aços Finos Piratini, Usiminas, empresas do
sistema Petroquisa, em especial a Poliolefmas, sendo importante
assinalar que todas as empresas já privatizadas têm os respectivos
processos submetidos ao crivo do Poder Judiciário, inclusive através de iniciativas da. própria Procuradoria-Geral da República. No
caso específtco da Companhia Siderúrgica Nacional, cujo leilão
está marcado para o próximo dia 2 de abril, já são verificadas inúmeras denúncias que corroboram os vícios e ilícitos encontrados
nos processos anteriores de privatização.
Justificação
Não se trata, aquL de colocar em xeque a decisão consubstanciada na Lei nO 8.031, de 12-4-1990, que antoriza o Estado a retirar-se
de segmentos da economia mais propícios à iniciativa privada e viabilizar recursos para programas que melhor lhe dizem respeito.
O que se pretende, com a medida proposta, é uma avaliação
do mencionado programa, para que a sociedade brasileira obtenha
a devida transparência em termos dos atos praticados pelo Poder
Executivo e o ingresso efetivo de recursos nos cofres da União.
Os veículos de comunicação, bem como estudos e pesquisas elaborados no meio acadêmico, têm divulgado com certa insistência matérias que levantam a possibilidade de que esteja ocorrendo dilapidação do patrimônio público. Os trabalhos da CPI deverão, portanto, apurar os principais fatos relativos à privatização,
notadamente no que se refere aos critérios de avaliação das empresas que já foram objeto de leilão, aos preços estabelecidos e às diferentes moedas utilizadas.
Além da apuração dos fatos ocorridos até aqui no processo de
privatização, os resultados a serem alcançados pela CPI podemo subsidiar a continuidade do programa. quanto à sua própria concepção às
suas diretrizes básicas e à sua implementação propriamente dita.
Sala das Sessões, 24 de março de 1993. - Inocêncio Oliveira, Presidente.
Senadores: Amir Lando - César Dias - Márcio Lacerda Wilson Martins - Nabor Júnior - Flaviano Melo - Garibaldi Alves
Filho - Nelson Wedekin - Mario Covas - Jutahy Magalhães - JúBia Marise - Almir Gabriel - Francisco Rollemberg - Esperidião
Amin - Irnm Saraiva - Carlos Patrocínio - João França - Eduardo
Suplicy - Nelson Carneiro - Chagas Rodrigues - Magno Bacelar
- José Fogaça - Gilberto Miranda - Dirceu Carneiro - Marco Maciel - Eva Blay - Alfredo Campos - Ronaldo Aragão - Epitácio
Cafeteira.
Deputados: Panlo Ramos - José Thomaz Nonô - Haley
Margon - Germano Rigotto - Odacir Klein - João Thomé Mestrinho - Geraldo Alckmin Filho - Jabes Ribeiro - Simão Sessim Roberto Rollemberg - Waldir Pires - Miro Teixeira - Cesar Bandeira - Luiz Carlos Santos - Félix Mendonça - João Paulo - Elísio Curvo - Fernando Diniz - Benedita da Silva - Nilson Gibson -
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João Maia - Junot Abi-Ramia - Jayme Santana - Vital do Rêgo Élio Dalla-Veechia - Sidney de Miguel- Jairo Carneiro - Lourival Freitas - José Ulisses - Tilden Santiago - Clovis Assis _ Beto
Mansur - Moroni Torgan - Geovani Queiroz - Eduardo Mascarenhas - Edson Silva - Laerte Bastos - Roberto Valadão - Álvaro
Ribeiro - César Sousa - Gonzaga Mota - Paulo Bernardo - Pedro
Irujo - Costa Ferreira - WIadimir Palmeira - Adroaldo Streck Sérgio Ferreira - Hélio Rosas - José Dutra - Vilmar Rocha - Ayres da Cunha - Euler Ribeiro - Antonio dos Santos - Luiz Gushiken - Paulo Delgado - Luciano Pillotto - José Luiz Clerot - Ivandro Cunha Lima - Aluízio Alves - Sarney Filho - Paulo RochaLuiz Soyer - Maria Laura - Mendes Ribeiro - Ubiratan Aguiar Gerson Peres - Derval de Paiva - Luiz Pontes - Jones Santos Neves - Helvécio Castelo - Wilson Campos - João Natal- Paulo de
Almeida - José Linhares - Florestan Fernandes - Helson Marquezelli - Luiz Moreira - Haroldo Lima - Luiz Piauhilino - Hélio Bicudo - Eduardo Jorge - Aldo Rebelo - Lourival Freitas - Oruâreves Moura - João Almeida - Valter Pereira - Roseana SarneyFetter JlÍnior - Pedro Valadares - Marcos Lima - Koyu lha - Elias
Murad - Feres Nader - Edésio Passos - Mauro Borges - Pinga
Fogo de Oliveira - Valdir Colatto - Jonas Pinheiro - Munhoz da
Rocha - Jair Bolsonaro - Murilo Pinheiro - João Faustino - Ivo
Mainardi - Wellington Fagundes - Sérgio Cury - Amaury Müller
- Bete Azize - Vital do Rego - AroIdo Góes - Edésio Frias - Paulo Portugal- Fernando Lyra - Aldo Pinto - José Vicente BrizolaValdomiro Lima - Wilson Müller - Carlos Campista - Marino
Clínger - Carlus Lupi - Márcia Cibilis - Cidinha Campos - Beraldo Boaventura - Liberato Caboclo - Mendonça Neto - Luiz Salomão - Dércio Knop - Luiz GiIão - Vivaldo Barbosa - Edson Menezes Silva - Renildo Calheiros - Sérgio Miranda - Ernesto Gradella
- José Cicote - José Dirceu - José Fortunati - José Carlos SabóiaMaurllio Ferreira Lima - Francisco Silva - Uldurico Pinto - Maria
Luiza Fantenele - Gastone Righi - J1Ílio Cabral- Eden Pedroso - Jorge Uequed- Tarciso Delgado - Waldir Guerra - Haroldo Sabóia - Ângela Amin - Soconu Gomes - Cyro Garcia - José Abraão - Nobel
Mourr
figuel Arraes - José Teles - Gedel Vieira Lima - Aloisio
Vasconcelos - Eraldo Trindade - Adylson MJtta - Sigmaringa Seixas
- Zaíre Rezende - Armando Costa - Pedro Tassis - Eliel Rodrigues Max Rosenmann - Sérgio Arouca - Delcino Tavares - Luci O1oinacki
- Ricardo Mocaes - Paulo Paim.
COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO
CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO
N° 2, DE 1993-CN
Destinada a investigar fatos decorrentes da
execução do Programa Nacional de Desestatização.
Presidente: Deputado José Lourenço
Vice-Presidente: Deputado Paulo Ramos
Relator: Senador Amir Lando
Titulares
Senadores

Deputados

Amir Lando - PMDB

José Thomaz Nonô - PMDB

Divaldo Suroagy - PMDB

Maurici Mariano - PMDB

Pedro Simon - PMDB

Mauricio Calixto - PFL

Gilberto Miranda - PMDB

Ruben Medina - PFL

Raimundo Lira - PFL

José Lourenço - PPR

João Rocha - PFL

Paulo Ramos - PDT

Teotônio V. Filho - PSDB

José Anibal- PSDB
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Marluce Pinto - PTB

Jacques Wagner - PT

Saldanha Deni - PRN
Nelson Wedekin - PDT

Pedro Valadares - PP

Irapuan C. JlÍnior - PP

Elizio Curvo - PRN

Nelson Marquezelli - PTB

Suplentes
Ronan Tito - PMDB

Haley Margon Vaz - PMDB

Márcio Lacerda -PMDB

Luis Roberto Ponte - PMDB

Ruy Bacelar - PMDB

Paes Landim - PFL

Onofre Quinan - PMDB

Darcy Coelho - PFL

Júlio Campos - PFL

Marino Clínger - PDT

Guilherme Palmeira - PFL

Jackson Pereira - PSDB

Dirceu Carneiro - PSDB

Edson Silva - PC do B

Jonas Pinheiro - PTB

Francisco Silva - PP

Ney Maranhão - PRN

Aroldo Cedraz - PRN

Meira Filho - PP

Aroldo Cedraz - PRN

Darcy Ribeiro - PDT
REQUERIMENTO N° 2193
Presidente: Deputado José Lourenço
Vice-Presidente: Deputado Paulo Ramos
Relator: Senador Amir Lando
25-3-93 - Leitura do Requerimento
27-4-93 - Designação da Comissão
la Reunião
28-4-93 - Instalação da Comissão.
2 a Reunião
12-5-93 - Depoimento do jornalista Barbosa Lima Sobrinho, Presidente da ABL
3 a Reunião
12-5-93 - Depoimento do Sr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, Presidente da Fiesp
4 a Reunião
18-5-93 - Reunião de Trabalho.
5"Reunião
19-5-93 - Depoimento dos Senhores Antônio Neto. Presidente da CGT e Luiz Nassif, jornalista da Folha de S. Paulo.
68 Reunião
25-5-93 - Depoimentos dos Senhores Sebastião Faria, ex-Prosidente da CSN e Roberto Procópio Lima Neto, Presidente da CSN.
'P'Reunião
26-5-93 - Depoimento do Sr. Roberto Villa, Presidente da
Petroquisa.
SaReunião
1°-6-93 - Depoimentos na Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro dos Senhores Luís Sérgio Rosa Lopes, Presidente do
Sindicato dos Contabilistas de Volta Redonda - RI, João Thomaz,
Presidente do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda - RI e
Luís Oliveira Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Volta Redonda - RI.
9"Reunião
2-6-93 - Depoimentos na Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro dos Senhores Alexandre Leal, ex-Diretor financeiro da
CSN, Dom Waldir Calheiros, Bispo de Volta Redonda - RI, Milton
Esc6ssia, Diretor da JAAKKO POYRY Eng. Ltda., Sílvio Coutinho,
Presidente da Clube de Investimento de Volta Redonda - RI.
10" Reunião
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3-6-93 - Depoimentos na Câmara de Vereadores de Volta
Redonda - RI, dos Senhores Vantur Corrêa. Coordenador da C0missão dos Leucupênicos: Fernando Antônio Rodrigues de Almeida, ex-Presidente do Clube da CBS: Carlos Alexandre Onorato Sereno, Coordenador de Comitê dos Demitidos da CSN: Lázaro Sérgio Andrade Coutinho, funcionário da CSN, em disponibilidade:
Dmkel Valério Panplona, funcionário afastado da CSN: Ney Antônio de Oliveira, ex-Superintendente do Transporte da CSN; Wagner Barcelo de Souza, ex-Presidente do Sindicato dos metalúrgicos
de Volta Redonda - RI; José Augusto AIaújo Rodrigues, Advogado; Ronaldo João Gori, aposentado da CSN; Ernesto Gennano,
Coordenador de Comunicação da Câmara de Vereadores de Volta
Redonda - RJ; Cláudio Castro, Vereador de Volta Redonda - RJ.
U-Reunião
8-6-93 - Depoimento dos Senhores Ricardo Tomasco de
Abreu, gerente de planejamento da Petrofértil e José Pereira de
Souza, ex-Vice-Presidente da Petrofértil.
12-Reunião
15-6-93 - Depoimentos dos Senhores José Valdir Ribeiro
dos Reis, Presidente da Previ; Sílvio Lins Nóbrega, Diretor Presidente da Funcef e Lucas Joffly, Presidente da Petros.
13-Reunião
16-6-93 - Depoimento do Senhor João Agripino Maia,
Vice-Presidente da Comissão Diretora do Programa Nacional de
Desestatização.
14-Reunião
22-6-93 - Depoimentos dos Senhores Luís Antônio Medeiros, Presidente da Força Sindical e Rui de Castro, membro da Comissão Diretora do PND.
15" Reunião
23-6-93 - Depoimento do Senhor Boris Gorentzvaig, S-.ll~
rintendente da Petroquímica Triunfo.
16" Reunião
30-6-93 - Depoimento do Senhor Jair Meneguelli, Presidente da CUT.
17" Reunião
1°-7-93 - Depoimento do Senhor Frederico Victor Moreira
Bussinger, Secretário Executivo do Ministério dos Transportes.
18" Reunião
6-7-93 - Depoimentos dos Senhores Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, Diretor Superintendente da Ipiranga Química S/A e
Paulo Geyer, Presidente do Conselho de Administração da Unipar.
19" Reunião
11-8-93 - Reunião de Tmbalho
20" Reunião
18-8-93 - Depoimento do Dr. Aureliano Chaves, ex-Ministro das Minas e Energia.
21-Reunião
19-8-93 - Depoimento do Sr. Antônio Barros de Castro, exPresidente do BNDES.
22- Rc:união
25-8-93 - Depoimento do Dr. Emílio Odebrecht, Presidente
do Grupo Odebrecht.
23-Rcunião
26-8-93 - Depoimento do Sr. Luís Carlos De1ben Leite,
Presidente do BNDES.
24-Reunião
31-8-93 - Reunião de Tmbalho: Reunião Técnica com consultores pam discussão da metodologia de avaliação das empresas
incluídas no Progmma Nacional de Desestatização - PND.
25" Reunião
1°-9-93 - Depoimento do Exmo Sr. Fernando Henrique Cardoso, Ministro de Estado da Fazenda.
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26" Reunião
1°-9-93 - Depoimento do Exmo Sr. Paulino Cícero, ex-Ministro de Estado das Minas e Energia.
27" Reunião
14-9-93 - Depoimento do Exmo Sr. Alexis Stepanenko, Ministro de Estado do Planejamento.
28" Reunião
21-9-93 - Depoimento do Senhor Aldo Narcisi, Presidente
do Conselho da CIA, Sidetúrgica Paulista - COSIPA.
29" Reunião
22-9-93 - Depoimento do Senhor Jorge Gerdau. Presidente
do Grupo Gerdau.
30" Reunião
22-9-93 - Depoimento do Doutor Wladimir Antônio Puggina, Diretor Vice-Presidente da Fertibrás SA. Adubos e Inseticidas.
31-Reunião
19-10-93 - Depoimento do Doutor Aiidre Fmnco Montoro
Filho, Presidente da Comissão Diretora do PND.
32-Reunião
26-10-93'- Depoimento do Senhor Sérgio Zendron, ex-Diretor do BNDES.
33-Reunião
27-10-93 - Depoimento do Senhor Eduardo Marco Modiano, ex-Presidente do BNDES.
34-Reunião
2-3-94 - Reunião de trabalho e eleição do atual Presidente,
Deputado José Lourenço.
35" Reunião
18-5-93 - Reunião de trabalho pala discussão do Relatório final.
36" Reunião
31-5-94- Reuniãe de trabalho pala votação do Relatório fInal.
APRESENTAÇÃO
Senhor Presidente, Senhores Membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito:
Pedi vista do Relatório do Excelentíssimo Senador Amir
Lando, a quem muito prezo.
Como Presidente da SubcomisSão de Privatização, da C0missão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, entendi de meu dever apresentar relatório substitutivo que
focalize, data venia, com a isenção necessária, os dados e fatos
que apuramos na Comissão, a fIm de sugerir fonnas e condições
que pennitam eliminar erros e difIculdades e aperfeiçoar, de um
modo gemI, o processo de desestatização, que reputo de interesse
de toda a sociedade bmsileira.
Lembro que a desestatização, no mundo, é um dos processos mais eficazes de reordenamento da presença do Estado na economia, e que a adoção do Programa Nacional de Desestatização
decorre de mandamento constitucional que proíbe esta presença
como regra, ressalvados alguns pouquíssimos casos.
Levo em conta, no meu relatório, sugestões apresentadas
por líderes sindicais, empresários e economistas, pam chegar às
medidas que proponho.
Espero, Senhor Presidente, ter com issociiDiprido meu dever de Parlamentar para com o meu País.
Bmsília. - Deputado Rubem Medina.

1. INTRODUÇÃO
1.1- DesreguJamentação, desestatização e privativação
A presença estatal exerceu na economia de quase todos os
países, em determinados momentos de sua evolução, notável influência sobre o desenvolvimento e a organização do processo
produtivo, notadamente nos setores de infra-estrutura, serviços pú-
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blicos e insumos básicos.
Não se trata de imaginar que o setor público e a iniciativa privada tenham, inexcnavelmente, setores 00 papéis
a cumprir. Em cada momento, em cada estágio de desenvolvimento de umPaís, essa relação do que deve ser estatal
e do que deve ser atJ.iroição da iniciativa privada é dinâmica e se altera. (Frederico Victor Moreira Bussinger)
No Brasil, os principais setores submetidos à intervenção
estatal foram os de conmnicaçõe8 e de transportes (ferroviário e
rodoviário), de energia elétrica, de petr6leo e combustíveis, químicos, petroquímicos e de fertilizantes, de siderurgia, mineração e
metalurgia, entre outros. Essa intervenção se manifestoo sob a forma de controle do capital de grandes eJDIXesas, ou através de participações minoritárias, 00 ainda pelo controle administrativo de
funções industriais estratégicas, ou sob a forma de crédito subsidiado através de bancos públicos.
Justificada pela essencialidade de serviços de alto custo
com baixa taxa de retomo ou longo p~ para amadurecimento do
capital investido, ou pela necessidade de absorver tecnologias de
grande complexidade, enflm, sob argumentos vários de natureza
econômica, estratégica 00 tecnol6gica, a estatização foi além da
participação no controle de capital das empresas, para se caracterizar como nítida intervenção do Estado na economia.
Contudo, o reconhecimento da inoperância do modelo intervencionista na satisfação das necessidades da sociedade levoo
nmito países, entre eles o Brasil, a buscarem redefinir o papel do
Estado na economia.
A Constituição Federal de 1988 deu o tom a se buscar na
reonlenação do papel do Estado, como veremos adiante. A Desregulamentação, a Desestatização e a Privatização são faces desse
processo de afastamento do Estado da atividade ecODÔmica. Na
venda de uma participação minoritária do Governo no controle de
uma empresa, diz-se que há uma privatização. A desestatização se
refere à alienação de participações minoritárias, bem como as 1iquidações e dissoluções. Já a desregulamentação - com desdobramentos mais discutíveis - deixa a economia do País entregue às
leis do mercado e reserva ao Estado as macro questões políticas,
administrativas e, sobretudo, as sociais.
Sob esse aspecto da desregulamentação, ressaltem-se estes
depoimentos:
A visão de Estado nulo é uma leitura muito ingênua do que é a realidade e o neo-liberalismo. É a importação de um produto sem espírito ClÍtico, sem a visão de
como os países fortes se protegem, de como os países
fortes têm projetos nacionais, e de como o Estado é posto a serviço desses projetos de uma maneim definida e
clara. (Roberto Villa)

É uma ilusão imaginar que o funcionamento adequado da iniciativa privada prescinda de qualquer regulamentação. Pelo contrário, a hist6ria e a observação dos
países que se desenvolveram mostram que a iniciativa
privada s6 se desenvolveu onde havia normas bem estabelecicU\s e, mais do que isso, fiscalização e punição
adequadas. Ou seja, a liberdade absoluta e total da iniciativa privada inexiste nos países desenvolvidos. (Frederico Victor Moreim Bussinger)
E, para concluir, este ootro depoimento sobre a desestatização:
A venda de eJDIXeSas estatais e a desconcentração
do Executivo Federal não significam a retirada total do
Estado da esfera econômica, mas da esfera produtiva.
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Cabe, ainda, ao Governo a importante tarefa de
artiçular, cOOJ;"denar e regular as ações econômicas, usandopara tal outros instrumentos, como a legislação de defesa das concorrências, a política tributária, a política tarifária, a lei de proteção ao consumidor, a lei de proteção
ao meio ambiente, a política cambial, a política de juros,
de crédito, fmanciamentos, gastos pl~l- 1100:; etc.
Além de reoidenar a posição estratégica do Estado na economia, a privatização tem uma importante função como instrumento de saneamento fmanceiro do G0verno Federal e, portanto, proporciona uma grande contribuição ao programa de estabilização e retomada do
crescimento da economia brasileira, colaborando em
duas dimensões: primeiro, a redução do dreno ou ralo,
que muitas das empresas estatais têm representado para
os orçamentos públicos - cifras de bilhões de dólares
anuais - segundo, redução ou abatimento das dívidas
públicas, que se faz através da aceitação de títulos públicos como meio de pagamento no processo de privatização, ou seja, a utilização de moedas alternativas. (André
Franco Montoro Filho)
L2 - Programa Nacional de Desestatização - Marco Legal
O início do afastamento do Estado como intervencionista na
economia encontra-se no processo de desregulamentação conduzido pelo Ministro Hélio BeltIão, e que ficou conhecido como Pr0grama Nacional de Desburocratização.
Jniciau-se o processo de privatização quando froam indicados
os Sm. Dilson Funaro e André Franco Mmtoro Filho, respectivamente para Presidente e Vice-Presidente do BNDES. Eles criaram c0nselhos de administração de empresas, com o objetivo de transferi-las
para o setor privado, em razão de diagu6sticos que indicavmn.não serem
mais, essas~' inslrutmrto de desmvolv:imento ~ cn'13nIo
o(brmJOFedwllccmsua~ e p:ejudicandoo BNDES00 el{en:ício de sua função final.
O Programa Nacional de Desestatização (PND) inseriu-se
no conjunto de reformas estruturais que visavam reduzir o papel
do Estado na economia nacional, através de projetos de desregulamentação e desburocratização, da reforma administrativa do setor
público, da revisão tarifária que acompanha o início da abertura ao
mercado externo e da reestruturação do patrimônio estatal.
Criado pela Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, surgiu como um
dos mais alrangentes processos de pivatização já conce1jdos, tanto pelo
vobme de:recunlOS COOlO pela diversidade dos setores envolvidos.
Com freqüência tem-se esquecido que ele decorre diretamente de uma exigência constitucional em vigor.
Com efeito, a Constituição brasileim estabelece no art. 173:
"Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração
direta de atividade econômica pelo Estado s6 selá permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, confotme definidos em lei".
Ora, a Lei nO 8.031, que criou o PND, logo no art. 1°, estabelece, como objetivo fundamental, ''reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferido à iniciativa privada ativida·
des indevidamente exploradas pelo setor público".
Essa Lei e o Decreto n° 724, de 1993, que a regulamenta,
defmem a forma de indicação da Comissão Diretora - que é aprovada pelas duas Casas do Congresso Nacional-, do seu Presidente, suas responsabilidades e obrigações nesse Programa.

1.3 - Instalação da CPI
Criada através do Requerimento n° 2193, de autoria do Se·
nador Amir Lando, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi
instalada em 28 de abril de 1993, para a investigação de denúncias
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decorrentes da execução do PND.
1.4 - Formalidades da CPI: Composição inicial, cronograma de trabalho, depoentes
Foram designados, por indicação das lideranças, para integrara CPI:
Os SIS. Senadores: Amir Lando, Divaldo Suruagy, Pedro
Simon, Gilberto Miranda, Raimundo Lyra, Elcio Alvares, Teotonio Vilela Filho, Luiz Alberto, Saldanha Derzi, Nelson Wedekin,
Irapuan Costa Júnior e, posteriormente, João Rocha e Marluce
Pinto, em substituição.
E os seguintes SIS. Deputados: José Thomaz Nonô, Marcelo
Barbieri, Ezio Ferreira, Rubem Medina, Fetter Júnior, Paulo Ramos, José Aníbal, Jacques Wagner, Pedro Valadares, Nelson Marquezelli, Elísio CUlVO e, posteriormente, Maurici Mariano, Maurício Calixto e José Lourenço.
Os SIS. Senadores Suplentes: Ronan Tito, MáIcio Lacerda,
Iram Saraiva, Onofre Quinan, João Rocha, Guilherme Palmeira,
Dirceu Carneiro, Jonas Pinheiro, Ney Maranhão, Meira ~ilho,
Darcy Ribeiro e posteriormente, Ruy Bacelar e Júlio Campos.
Os Srs. Deputados Suplentes: Haley Margon Vaz, Luís Roberto Ponte, Paes Landim, Darcy Coelho, Roberto Campos, Marino Clinger, Jackson Pereira, Edson Menezes da Silva, Francisco
Silva, Feres Nader e Aroldo Cedraz.
Segundo acordo interpartidário, a Presidência ficou com o Deputado Ézio Ferreira (PFL), e a Relatoria, com o autor do requerimento
que criou a CPL Senadoc Amir Lando (PMDB). Para Vu:e-Presidente
foi eleito o Deputo Paulo Ramos (PDT), indicado pelo Senador Amir
Lando. Em reunião realizada dia 2 de IlliIrÇO de 1994, foi conduzido à
Presidência da CPMI da Desestatização, o Deputado José Lourenço
(PPR), em substituição ao Deputado Ézio Ferreira (PFL).
Acertadas as reuniões da Comissão para terças e quartasfeiras às 15:00 horas, e quintas-feiras, às 10:00 horas, estabeleceuse que se alternariam depoimentos de pessoas representativas em
sua área de atuação, contrapondo idéias favoráveis e idéias contrárias à privatização como tese, se possível os dois em uma mesma
reunião. Em seguida a essa fase de discussão doutrinária, haveria o
aprofundamento na eventual irregularidade ou ilicitude, na investigação propriamente dita.
Os trabalhos foram divididos por cinco grupos, cinco subrelatorias: a do setor petroquímico, do setor de fertilizantes, do setor siderúrgico, do setor de transportes e "outros"
No desenvolvimento dos trabalhos da CPMI foram realizadas reuniões internas e de audiência de depoimentos, conforme se
indica a seguir, com datas e respectivos depoentes.
Dia

Reunião

26-5-93

7"

Depoimento do Sr. Roberto Villa,
Presidente da PElROQUISA

1-6-93

8"

Depoimentos na Assembléia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro, dos Srs.
Luiz Sérgio Rosa Lopes, Presidente do
Sindicato dos Contabilistras de Volta
Redonda, João Thomaz, Presidente do
Sindicato dos Engenheiros de Volta
Redonda e Luis Oliveira Rodrigues,
Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Volta Redonda

2-6-93

Depoimentos na Assembléia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro, dos Srs.
Alexandre Leal, ex-Diretor Financeiro
da CSN, Dom Waldir Calheiros, Bispo
de Volta Redonda, Milton Escossia,
Diretor da Jaakko POYIY Eng. Ltda,
Sílvio Coutinho, Presidente do Clube de
Investimentos de Volta Redonda.

3-6-93

10"

Depoimentos na Câmara dos Vereadores
do Munício de Volta Redonda, dos Srs.
Vantuir Corrêa, Coordenador da
Comissão dos Leucupênicos, Fernando
Antônio Rodrigues de Almeida, exPresidente do Clube da CBS, Carlos
Alexandre Onorato Sereno, Lázaro
Sérgio Andrade Coutinho, Funcionário
da CSN em disponibilidade, Darkel
Valério Pamplona, Funcionário afastado
da CSN, Ney Antônio de Oliveira, exSuperintendente do Transporte da CSN,
Wagner Barcelos de Souza, exPresidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Volta Redonda, José
Augusto Araújo Rodrigues, Advogado,
Ronaldo João Gori, Aposentado da
CSN, Ernesto Germano, Coordenador de
Comunicação da Câmara de Vereadores
de Volta Redonda, Cláudio Castro,
Vereador em Volta Redonda.

8-6-93

lI"

Depoimentos dos Srs. Ricartdo Tomasco
de Abreu, ex-Diretor de Planejamento da
PElROFERTIL, e José Pereira de
Souza, ex-Vice-Presidente, da
PETROFERTIL

15-6-93

12"

Depoimentos dos Srs. José Valdir
Ribeiro dos Reis, Presidente da PREVL
Sílvio Lins Nóbrega, Diretor-Presidente
da FUNCEF e Lucas Joffly, Presidente
daPEIRUS.

16-6-93

13"

Depoimento do Sr. João Agripino
Vasconecelos Mai, Vice-Presidente da
Comissão Diretora do Programa
Nacional de Desestatização.

22-6-93

14"

Depoimentos Srs. Luiz Antônio
Medeiro, Presidente da Força Sindical, e
Rui de Castro, Membro da Comissão
Diretora do PND.

AssuntosIDepoentes

28-4-93

I"

Instalação da Comissão

12-5-93

2"

Depoimento do Sr. Barbosa Lima
Sobrinho, Presidente da ABI

13-5-93

3"

Depoimento do Sr. Carlos Eduardo
Moreira Ferreira, Presidente da FlESP

18-5-93

4"

Reunião de trabalho

19-5-93

5"

Depoimentos dos Srs. Antônio Neto,
Presidente da CGT, e Luís Nassif,
Jomalista da Folha de São Paulo

25-5-93

6"

Depoimentos dos SRs. Sebastião Faria
de Souza, ex-Presidente da CSN e
Roberto Procópio Lima Neto, Presidente
daCSN
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23-6-93

15&

Depoimento do Sr. Boris Gorentzvaig,
Superintendente da Petroquímica
Triunfo.

30-6-93

16&

Depoimento do Sr. Jair Meneguelli,
Presidente da CUT.

1-7-93

17&

Depoimento do Sr. Frederico Victor
Moreira Bussinger, Secretário-Executivo
do Ministério dos Transportes.

6-7-93

18&

Depoimentos dos Srs. Eduardo Eugênio
Gouvêa Vieira, Diretor-Superintendente
da Ypiranga Química S/A, e Paulo
Geyer, Presidente do Conselho de
Administração da UNlPAR.

11-8-93

19"

Reunião de Trabalho

18-8-93

20-

Depoimento do Sr. Aureliano Chaves,
ex-Ministro das Minas e Energia.

19-8-93

21&

Depoimento do Sr. Antônio Barros de
Castro, ex-Presidente do BNDES.

25-8-93

22&

Depoimento do Sr. Emílio Odebrecht,
Presidente do Grupo ODEBRECHf.

26-8-93

23&

Depoimento do Sr. Luiz Carlos Delben
Leite, Presidente do BNDES.

31-8-93

24&

Reunião Técnica com consultores para
discussão da metodologia de avaliação
das empresas incluídas no Programa
Nacional de Desestatização.

1-9-93

25&

Depoimento do Sr. Fernando Henrique
Cardoso, Ministro da Fazenda.

1-9-93

26&

Depoimento do Sr. Paulino Cícero de
Vasconcelos, Ministro das Minas e
Energia.

14-9-93

27&

Depoimento do Sr. Alexis Stepanenko,
Ministro do Planejamento.

21-9-93

28&

Depoimento do Sr. aldo Narcisi,
Presidente do Conselho da COSIPA.

22-9-93

29"

Depoimento do Sr. Jorge Gerdau
Johannpeter, Presidente do Grupo
GERDAU

28-9-93

30"

Depoimento do Sr. W1adimir Pugina,
Diretor Vice-Presidente da FERTIBRÁS
S/A -Adubos Inseticidas.

19-10-93

31&

Depoimento do Sr.André Francon
Montoro Filho, Presidente da Comissão
Diretora do PND.

26-10-93

32&

Depoimento do Sr. Sérgio Zendron, exDiretor do BNDES

27-10-93

33&

Depoimento do Sr. Eduardo Marco
Modiano, ex-Presidente do BNDES

2-3-94

34&

Reunião de Trabalho e Eleição do atual
Presidente da CPMI, deputado José
.Lourenço.

2. MARCO DE REFERÊNCIA
2.1- Papel do Estado Moderno
2.1.1 - Fundamentação
O debate da desestatização e privatização pressupõe uma
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concepção fumada sobre qual deva ser a função do Estado no Brasil de hoje. Implica concepção teóricas e propostas de desenvolvimento do País. Como justificativa última está a racionalidade da
presença maior ou menor do Estado em atividades econômicas.
Essa racionalidade está refletida na própria história da teoria
econômica. A discussão se o Estado deve intervir ou não na economia remota aos prim6rdios do surgimento da EconoIDia como
ciência. Adam Smith e seus seguidores consideravam a intervenção do governo prejudicial ao desenvolvimento econômico por
causar distorções na economia. Argumentavam que o governo
nem sempre contribui para a estabilização, para a melhoria na alocação de recursos e para uma distribuição de renda mais justa.
Concessões são feitas aos bens públicos incluindo-se, entre eles,
educação, defesa, pesquisa, legislação, ordem pública e administração da política macroeconômica.
Para esses autores, mesmo assim as ações de governo deveriam ser balizadas por regras bem defJnid<ul, com limites estabelecidos ao poder discriminário das 8UWridadeS fiscais e monetárias.
Posição similar aplica-se às políticas estratégicas do comércio internacionaL O livre comércio não deveria ser restringido, por causar perdas de bem-estar, em escala mundial e nacional. Todas essas questões, porém, são ainda objeto de intenso debate.
Outra coxrente de pensamento, também defensora da economia de mercado, discorda da posição liberal anterior, reconhecendo que as ações de governo podem contribuir para se alcançar
maior bem-estar econômico-social. A base da argumentação está
nas "falhas do mercado", compreendidas nos conceitos de: mercados impelfeitos e incompletos, incluindo-se o de informações, extemalidades, bens públicos e retornos crescentes à escala.
No comércio internacional, os temas "impelfeições de mercado" e "economias de escala" são tratados com destaque. Discutem-se políticas estratégicas que permitam melhoria ou, então, a
manutenção da renda de um país sem causar represálias por parte
dos competidores. Um argumento que favorece as ações do governo, dentro de certas circunstâncias, e a existência de importantes
extemalidades nos países em desenvolvimento, não apropriadas
pelo setor privado. Isto inclui processamento de informações, educação, pesquisa e desenvolvimento. Há também relevantes questões relacionadas ao viés contra determinados setores (como a agricultura), em que o governo teria um papel a desempenhar, eliminando essas restrições.
Uma escola de pensadores se dedica ao estudo das falhas do
governo, principalmente a partir do fracasso das economias de planejamento central. As atividades de governo tomam-se mais dispendiosas à medida em que crescem em tamanho e escopo. Essas
teorias afumam que as intervenções do governo, como regra, acabam tendo efeitos perversos.
O governo é mais suscetível a problemas de informações
impelfeitas e mercados incompletos do que o setor privado; quando o governo procura interferir na aplicação de recursos e distribuir riquezas, aumentam-se as injustiças e reduz-se o crescimento
da economia. Como subproduto, surge a conupção, que custa caro
à sociedade, além de reCuzir a confIança do povo na democracia; e
o desperdício de recursos é aumentado pela descontinuidade de
ações entre os governos que se sucedem e pela sua morosidade em
se ajustar a um mundo em transformação; a tendência é manter velhos programas que são apoiados por poderosos grupos de interesse. Finalmente, incentivos não produzem resultados no governo
porque não há competição entre seus departamentos e organizações.
Os recentes acontecimentos no Leste Europeu e a experiência do p6s-guerra têm levantado fortes pressões em favor do modelo de livre mercado. Os países em desenvolvimento estão con-
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cluindo refonnas de suas políticas macroeconômicas. Essas reformas não serão bem sucedidas se os países avançados também não
reformularem suas políticas prejudiciais aos interesses dos paises
em desenvolvimento, por causa da grande e crescente interdependência da economia mundial.
Apesar da argumentação apresentada acima, existem áreas
em que há concordância sobre a participação do Estado. Entre
eles, se encontram políticas que criam um ambiente fértil para a
inovação e mudança de atitudes, políticas macroeconômicas saudáveis, educação e saúde, pesquisa e investimentos em infra-estmtura. Há espaço ainda para algumas políticas estratégicas que objetivem o fomento do desenvolvimento, em setores específicos e por
tempo determinado.
Por isso mesmo, o art. 173 da Constituição Federal, não
proibiu totalmente a presença do Estado: só a limitou a certos setores.
2.1.2. - Privatização e Reforma do Estado
Após essas considerações de natureza geral, são apresentados a seguir resumos de depoimentos de autoridades e especialistas, bem como intervenções importantes dos próprios membros da
CPL
a) Necessidade de Revisão do Papel do Estado
A necessidade de se fazer uma revisão do papel do Estado
na economia tem sido um dos pontos mais enfatizados nas declarações dos convocados a depm: perante a CPI e dos próprios membros do Congresso Nacional. É um assunto de extrema atualidade
e que deveria ocupar lugar de destaque nos debates acadêmicos e
de elaboração de políticas públicas por muito tempo.
É comum também a constatação de que as empresas estatais
não vêm mais desempenhando o papel que lhes coube no processo
de desenvolvimento nacional. Transcrevemos alguns trechos de
depoimentos prestados à CPI:
SERGIO ZENDRON - Na realidade, o que está
em discussão é a revisão do papel do Estado para se avaliar se as empresas estatais são ou não importantes. Essa
é a questão sobre a qual toda a sociedade deve retletir.
Empresas estatais são absolutamente fundamentais para
o País, sempre que elas forem agentes do processo de
desenvolvimento econômico. O Governo tem a obrigação de garantir taxas de crescimento na economia, e isso
se faz através de diversos mecanismos: taxa de câmbio,
taxa de juros etc.; é o processo do investimento público.
E o investimento público pode ser julgado extremamente relevante quando conduzido por empresas estatais,
porque faltavam condições para o setor privado detlagrar uma taxa de investimento, que o Governo considerava necessária, para atender à geração de empregos, à
produção de insumos para a economia.
O que se percebe, no caso brasileiro, é que, salvo
algumas exceções, a empresa estatal não cumpre mais
aquele papel que é o de promotora do investimento. Isso
é facilmente verificável em qualquer.planilha de custos.
Houve vários depoentes nesta Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, que trouxeram aos Srs. Deputados e
aos Srs. Senadores essas informações. Não houve investimentos, salvo no âmbito da Petrobrás, alguma coisa na
Companhia Vale do Rio Doce. Não ocorreram investimentos produtivos por conta dessas empresas estatais.
Pelo contrário, houve a sangria, nessas empresas incluídas no Programa, de 22 bilhões de dólares.
CARLOS EDUARDO MOREIRA FERREIRA Gostaria de ver implantada, realmente, no Brasil, a eco-
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nomia de mercado. Quanto menor a interferência do Estado, melhor: quanto maior a sua preocupação com os
aspectos de natureza social, para resgatar essa dívida s0cial que o Brasil tem com sua população, melhor. O Estado paternalista, o Estado que estava aí para resolver
problemas de algumas empresas, esse Estado não é o
que desejamos nem sonhamos. Gostaria de ver o Estado
cumprindo com seus compromissos, que pagasse seus
fornecedores em dia e pelo preço mais barato.
EDUARDO EUGÊNIO GOUVÊA VIEIRA Acredito que o Estado deve dirigir seus esforços principalmente para as atividades básicas: educação e saúde.
Entretanto,. o empresário nacional precisaflllituridade e
responsabilidade, Precisa empreender, assumindo os riscos de fracasso ou colhendo os frutos do sucesso. É muito importante que o risco do fut.casso, seja imputado ao
empresário, e que o Estado não socorra osenipresários,
o Estado deveria participar dentro de uma política industrial, como no setor da petroquímica. Não advogo um
Estado mínimo, ;mas um Estado responsável pelo bem
da sociedade, tendo o papelmoderador, de incentivos e
de indução ao desenvolvimento.
LUlZ ANTÔNIO MEDEIROS - A reforma do
Estado é necessária, assim como todas as outras reformas de que a sociedade brasileira necessita: refonna p0lítica, industrial, um projeto nacional. O Estado deve
cuidar de outras coisas: educação, saúde, habitação, novas tecnologias.·
O Estado de Israel tem uma obsessão por novas
tecnologias, por produtividade. O Estado soviético era,
este sim, uma grande estatal. Eu vivi nesse Estado de absoluta ineficiência. E, o pior, era feito em nome dos trabalhadores. Cometeu-se esse crime em nome dos trabalhadores. Uma burocracia que proibiu os trabalhadores
de entrar em algumas lojas. Depois que faliu, mostrou
que 01: Estados têm que ter competitividade, agilidade,
porque quem não tem competitividade hoje não se estabelece.
Há várias maneiras de privatizar o Estado: uma é
a privatização do Estado em favor de particulares. Isto se
faz por várias vias. Uma delas são as famosas reservas
de mercado, como as do mercado da informática, da navegação de cabotagem, da petroquímica. Uma outra maneira são os subsídios, habitualmente até inflacionários,
dados às empresas privadas pelo Estado e que devem ser
objeto de rigoroso escrutínio. Um terceiro método são os
contratos favorecidos de empresas estatais como grupos
privados.
Não queremos o Estado empresário, mas o Estado
indutor do desenvolvimento com base em um capitalismo não selvagem, mas humanizado, que não se envergonhe do lucro, mas que também não tema redistribui-Io
fazendo justiça social.
b) Privatizar apenas não resolve os problemllS do País
Embora concordem que certas atividades eminentemente
produtivas devam ser transferidas ao setor privado, vários depoimentos salientaram que apenas a privatização não vai resolver todos os problemas de desenvolvimento do País. Há atividades importantes que devem ser executadas pelo Estado, até como indutor
do desenvolvimento.
No mundo inteiro, o Estado empresário faliu. Mas um novo
modelo de interação entre os Governos e a iniciativa privada está
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surgindo, menos direta, mais de apoio. Estas novas fmmas também devem ser exploradas pelo Brasil. Isso faz parte de uma s0ciedade moderna e eficiente.
São apresentadas, a seguir, alguns trechos de depoimentos
importantes sobre o assunto:
BARBOSA UMA SOBRINHO - As privatizações podem ser úteis, até indispensáveis. Raramente são
suficientes para resolver os problemas eslIUturais de
uma economia nacional. Foi isso que se passou na Inglaterra, em que se privatizaram cerca de doze empresas, e
a situação econômica é mais grave do que na França que
não privatizou tantas empresas. A privatização pode
concorrer para aumentar a sua miséria, o número dos desempregados, que são hoje em maior número do que na
França ou na Itália. Em Londres, há cerca de 300 mil ingleses que não têm casa.

c) Descentralização para Estados e Municípios

ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO - É necessário desconcentrar o Executivo Federal, transferindo
para a iniciativa privada aquilo que puder ser transferido
e fazendo tanto quanto possível, transferências para os
Estados e Municípios, dentro da linha do federalismo
fiscal. Esse é um processo estrutural de reforma do Estado extremamente importante. Acredito que, sem ele,
será muito difícil controlar a inflação e retomar o processo de crescimento. Por conseguinte, o ganho que se
tem nessa transferência, na alienação de empresas estatais é muito maior do que o volume de recursos obtido
na venda direta das empresas.

AMIR LANDO - Há um papel do Estado que

JAIR ANTÔNIO MENEGUELU - Na verdade,
a discussão sobre a refmma do Estado inse~se no marco maior da necessidade de se amadurecer a discussão
sobre um novo Projeto Nacional para o País, onde a

Quarta-feira 17 11805

Dentro de uma política de refolIDulação do Estado, além da
transferência de setores produtivos à iniciativa privada, via privatização, há a necessidade de redimensionar as responsabilidades entre as diferentes esferas de Governo.

não se vai confundir jamais com uma empresa privada.

Mas o que se está querendo dar ao Estado é a estrutura
de uma visão privada. E o Estado realmente tem compromissos maiores com o interesse geral, que nem se
deve confundir jamais com ele mesmo, como sendo um
ente que vai produzir para se auto-sustentar, nem transformá-lo num grande gestor dos interesses privados.
Certamente, o modelo do p6s-guerra, daquele setor piblico engenheiro, não é mais uma opção. O que
existe são numerosos outros projetos e formas de interlocking, de ligação do setor público com o privado. A
Alemanha e a China Nacionalista são dois exemplos. Na
Alemanha, não são relações muito mais íntimas, muito
mais miúdas. Não são aquelas grandes, não há plano no
sentido maior de estabelecer uma meta, com tal taxa de
crescimento. É uma relação intimista em que o Estado
ajuda e participa de mil maneiras da construção do futuro. Quer dizer, aquele mundo em que a empresa só tem
relações de mercado, compra o mais barato, vende otimizando lucros, praticamente não tem relações com seus
competidores, com seus empregados e com o Estado,
isso não existe. E onde existe, fracassa. O que existe são
empresas que têm profundas ligações com seus trabalhadores, com seus fornecedores, com a universidade, com
o Estado leve. E esse mundo relacionaL de tecido fmo, é
o futuro.
Não podemos chegar naquela idéia da burocracia
onipotente, mas também não podemos, de maneira, nenhuma, compactuar com a burocracia evidentemente
subserviente a iniciativa privada. Temos sempre que dar
as propriedades a partir de uma concepção política, de
uma concepção de ação pública e não da iniciativa privada que deva comandar. A iniciativa privada deve ser
uma parceira, mas as prioridades, so1xetudo, e os privilégios têm que ser do interesse geral. Também há um
maniqueísmo no sentido de que tudo que é público não
presta. Isso é impossível. Se essa idéia ganhasse efetivamente corpo e defmição, iriamos encontrar um Estado
absolutamente jnviável. E, na verdade, o que se observa
é o contrário. E que o Estado, hoje, tem sido pennanentemente um pronto-socorro da iniciativa privada.

n

questão fundamental seja o resgate da chamada dívida
social: combate à miséria e à fome, construção da cidadania para a grande massa de excluídos e distribuição da
renda e do patrimônio, incorporando tamMm os temas
da política industrial, do desenvolvimento regional, da
reeslIUturção produtiva, da inserção internacional do
País.

d) Participação privada na infra-estrutura de transportes
Até áreas historicamente consideradas de responsabilidade
do Estado podem ser delegadas à iniciativa privada, sob condições
preestabelecidas, como é o caso da conslIUção de sistemas eficientes de transporte. Essa alternativa justifica-se pela falta de recursos
do Governo em executar obras e também pela maior eficiência
empreendida pela iniciativa privada a infra-estrutura de transportes. Outros países já executaram com sucesso tais planos. Transcrevemos depoimento de especialista no assunto.
FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER - Na área específica dos transportes, estamos convencidos da imperiosa necessidade da participação da
iniciativa privada, aportando recursos para ajudar a recuperação do sistema brasileiro, dos serviços de transporte
no Brasil. O caso dos transportes é um deles e penso que
a atuação do Ministério tem dado provas concretas dessa
postura, mais do que qualquer discurso.
Por outro lado, também não alimento qualquer
ilusão em relação ao virtuosismo da iniciativa privada.
Penso que ela tem uma lógica própria, um jogo próprio
que aceito com naturalidade, porque esse é o jogo que
está sendo jogado. O Poder Público é que precisa se capacitar para defmir as balizas de atuação da iniciativa
privada.
Mas o que os difere dos países subdesenvolvidos
é que a regulamenÚ'.ção tem um outro grau de legitimidade, é um inslIUmento de igualdade e não privilégio,
como o é nos países subdesenvolvidos, não só na elaboração, mas principalmente no cumprimento.

2.2 - Evolução da Intervenção do Estado no Brasil
2.2.1- Histórico
As estatais têm uma longa história no processo do desenvolvimento brasileiro. Segundo números oficiais, entre 1900 e 1930,
foram criadas 25 estatais no Brasil. Durante a década de 30, surgiram mais 8 empresas. Nos anos 40, criaram-se 33. Nos anos 50,
mais 49, além de 6 subsidiárias e coligadas. Observa-se a explosão
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que OCDrreu nos anos 60. Até então existiam no País 180 empresas
estatais e subsidiárias; na década de 60 foram constituídas outras
153 empresas, mais 27 subsidiárias e coligadas. Ou seja, em uma
década, o Governo constituiu tantas empresas quantas havia criado
em 60 anos. Na década de 70, surgiram mais 217 empresas, juntamente com 42 subsidiárias e coligadas. Em 1981, o País tinha 560
empresas pertencentes ao Estado.
Um dos últimos dados da extinta Secretaria Especial de
Controle das Empresas Estatais, a SEST, apontava a existência de
422 empresas controladas pelo Governo.
iComo surgiu esse modelo de empresa estatal? Notadamente, a partir dos anos 30 e com mais força depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado teve um papel não só de condutor e indutor
do processo de crescimento econômico, como também de investidor direto. Se não tivesse havido uma ação coordenada do Poder
Público, dificilmente tenamos passado do estágio em que viviamos, uma sociedade agrária, exportadora, para uma sociedade industrial.izada, tendo no mercado interno uma das alavancas fundamentais para o seu desenvolvimento.
No caso da indústria siderúrgica, Volta Redonda foi iniciada como uma empresa privada. Depois, dado o vulto dos investimentos, foi necessário buscar fundos públicos. Houve uma tentativa muito forte no Governo Vargas, para atrair capitais estrangeiros
para Volta Redonda. Mas eles não vieram, não porque o Governo
Vargas não tivesse desejado, mas porque a United States Steel
Corporation, entre outras empresas, considerava o Brasil um país
muito importante como consumidor de produtos acabados, mas
que não teria escala para ser produtor. Foi necessário que o Governo Vargas fizesse um esforço de negociação, tendo enviado uma
missão à Alemanha, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, para
superar a intransigência dos capitalistas norte-americanos. Com
isso, foi possível fazer-se uma negociação nos Estados Unidos,
com o Banco de Importação e Exportação, o Eximport Bank, de
tal maneira que foram dados créditos ao Governo do Brasil, para
que pudesse instaurar a Usina de Volta Redonda.
O Governo Juscelino Kubitscheck adotou uma estratégia diferenciada, mas sempre no sentido de sustentar o crescimento e os
pólos de desenvolvimento, a partir de uma ação do Poder Público.
Foi elaborado um Programa de Metas, em larga medida executado
pelo "BNDE". Nesse Programa, o que se desejava era seguir
adiante com o processo de industrialização, passando da fase da
indústria de base - petr6leo, siderurgia - para a produção de bens
de consumo de massa, tipo autom6vel. Nesse modelo, à época do
Presidente Juscelino, o que ocorreu foi uma espécie de simbiose.
Buscaram-se mecanismos de indução, criaram-se comissões de
apoio à indústria automobilística e de transporte. Como não havia
uma burocracia apta a isso, agregou-se à antiga uma nova: início
da tecnocracia. Com esses elementos, deu-se um novo salto no
crescimento econômico, a famosa tese dos "50 anos em 5" de JK.
A partir do momento em que começou a haver investimento
industrial com capital estrangeiro, houve solidariedade, que não
foi percebida com clareza na época - entre o investimento externo
e o mercado interno; era investimento para ser vendido no mercado interno e não para exportação; o Volkswagem, o Simca vieram
e ficaram solidários ao crescimento do mercado interno.
Esse modelo foi chamado de "substituição de importações",
significando que, progressivamente, ao lado de um setor exportador e um industrial estatal, passou a se fonnar um setor competitivo, embora geralmente oligopólico baseado, quase sempre, no capital estrangeiro. Esse processo de substituição de importações
permitiu também um novo surto de crescimento. O penodo de Juscelino apresenta uma modificação na relação internacional dos capitais e um novo papel do Estado e do setor privado. Em algum

Agosto de 1994

momento, foi chamado de desenvolvimento dependente associado,
porque havia uma associação entre capital externo e interno.
Com a continuidade desse processo e com a internacionalização do sistema produtivo, os grandes fundos de acumulação passaram a ser privados. No caso específico do Brasil, o Estado, que
tinha crescido muito em investimento direto, inchou em termos da
chamada socialização das perdas; ou seja, as empresas que não tinham condições de sobreviver iam para o Estado - embora parecessem estatais, haviam nascido no setor privado - e, ao invés de
ir à falência, como talvez fosse mais útil socialmente, foram absorvidas pelo Estado. Isso criou, além daqueles pólos dinâmicos do
Estado, positivos no crescimento, um inchaço do Estado.
No conjunto, o chamado setor produtivo estatal passou a ter
dificuldades de fmanciamento, provocadas por várias razões, entre
as quais o fato de que esse setor produtivo estatal se orientou para
sustentar o desenvolvimento privado. Isso é típico no caso da indústria siderúrgica. A razão pela qual a indústria siderúrgica brasileira estatal chegou ao ponto em que está - s6 nos últimos 10 anos
o Tesouro teve que aportar cerca de US$21 bilhões para esse setor,
segundo alguns depoentes, teria sido -, basicamente, a política de
preços controlada pelo setor público, que fez com que as empresas
estatais não tivessem mais condições de competitividade, associada a um excesso de capacidade instalada por planejamento errado.
2.2.2. - Estatais em alguns setores
a) Siderurgia
Quando o empresário privado toma a decisão de investir,
estuda o mercado, analisa os riscos e aí faz o investimento. Essa
estratégia não tem sido sempre adotada em relaÇão a decisões no
processo de investimento das estatais. Muitos dos projetos de investimentos foram superdimencionados em relação ao mercado,
comprometedor a rentabilidade das empresas.
A COSINOR e a USIBA - e esta sofre dessa decisão até
hoje, tendo que exportar de 70 a 80% da sua produção - fora, decisões que fIzeram com que o empresário, na base do apoidsubsídio
da SUDENE, fIZesse projeções de mercado fora da realidade. Esse
fenômeno existe em todo o processo histórico da siderurgia, em
que a COSINOR é apenas um pequeno símbolo. Se tomarmos a
AÇQMINAS como exemplo, veremos que a Administração Federal, por decisões políticas e estimulada pelo Governo de Minas, investiu nela, projetando dois laminadores, que, ainda hoje, o mercado não comporta. O setor privado, em correspondência aos órgãos
decisórios do Governo, alertou para o fato de que a AÇOMINAS
iria custar 6,8 bilhões de dólares. Ela custou 7 bilhões sem os laminadores. Foi calculado o investimento te6rico, e feita a projeção
do mercado e dos prejuízos, havendo erro de apenas 200 milhões
de dólares num investimento de 7 bilhões de d6lares.
A CSN, a USIMINAS e a COSIPA foram motivos de decisões equivocadas, pois, por questões políticas, realizou-se a expansão das três ao mesmo tempo. O certo seria expandir uma, depois
outra. Elas se endividaram, o mesmo não existia, tiveram que vender para exportação; daí sofreram graves prejuízos. Para sorte da
USIMINAS aconteceu o contrato com os japoneses, que touxeram
uma cultura siderúrgica sólida.
Em relação à constituição da USIMINAS, estabeleceu-se
que entrariam investidores privados, a Vale do Rio Doce, o Governo do Estado de Minas Gerais e o Banco Hipotecário de Minas
Gerais. Na composição da COSIPA entrariam investidores privados paulistas e o Governo de São Paulo. Esses esquemas não funcionaram, devido à inflação crescente. Sabe-se que a inflação inviabiliza investimentos privados de longo prazo. S6 o Governo
pode continuar investindo a médio e longo prazo, porque s6 ele
pode imprimir papel-moeda. O BNDES foi, então, obrigado a absorver essas duas empresas.
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A USIMINAS nasceu em condições mais favoráveis que a
COSIPA, porque tinha homogeineidade de equipamentos de uma
matriz japonesa: assistência técnica institucionalizada, a paI .r dos
sócios japoneses, cultura empresarial japonesa, fmanciame'lto a
mais longo prazo, e assistência de marketing externo pelos sócios
japoneses.
A COSIPA nas~u em condições bem menos propíciar.: havia heterogeneidade de equipamentos; não havia nenhum esqt ~ma
regular de assistência técnica; Cultura de matriz empresarial de.inida. O fmanciamento era por via de supplier's credit o máximo de
sete anos, dois de carência e cinco de amortização, perigoso para
uma grande indústria de aço.
Infelizmente, o fmanciador de longo prazo, que seria o Banco Mundial, estava fechado para o Brasil. O Banco Mundial não
concedeu empréstimos ao Brasil entre 1953 e 1965, com exceção
do empréstimo de furnas; não o fez, porque Getúlio Vargas deu
uma guinada nacionalista fez um discurso em que considerava o
capital estrangeiro, in genere, espoliativo e, estando o Brasil com
atrasados comerciais e insolvente, propôs a Lei do Petróleo, que
criou um monopólio, impedindo a absorção de capitais para esse
setor vital.
b) Petroquímica
O primeiro pólo petroquímico de São Paulo foi estabelecido
pela iniciativa privada. Os Srs. Alberto Soares Sampaio, Moreira
Sal1es e Peri Gel se juntaram para fundar uma central de matériasprimas e uma empresa de polietileno de baixa densidade.
Naquela ocasião, havia uma pretensão nacional de se fazer
uma indústria petroquímica nacional, embora não existisse uma
política. Eles fizeram a Petroquímica União e a Poliolefmas; Simultaneamente à pretensão desses empresários, a PETROBRAS e
a PETROQUISA acharam conveniente participar do empreendimento petroquímico privado. Formou-se uma estrutura de composição acionária: 75% da iniciativa privada de São Paulo - Moreira
Sal1es, Peri Gel e Alberto Soares Sampaio - UNIPAR. Alberto
Soares Sampaio era proprietário da refmaria de Capuava; Peri Gel,
proprietário do Grupo Ultra e Moreira Sal1es do próprio Banco
Moreira Salles. Eles se juntaram e ftzeram a Petroquímica União.
O projeto foi aprovado no Governo Castelo Branco sob influência
política.
Esse gmpo implantou a indústria petroquímica em São Paulo o empreendimento custou 700 milhões de dólares, tendo sido
bem sucedido. Porém o sentimento político da nacionalização em
relação à indústria petroquímica Sf, avolumava no País, notadamente no Exército, onde o chamado "Grupo da Sobonne", entendia que a indústria petroquímica, produtora dos insumos básicos
da modernidade industrial e agrícola, não poderia ftcar em mãos
da iniciativa privada, porque dominava um sentimento de manutenção do desenvolvimento industrial e agrícola, seria mais conveniente, politicamente que tivéssemos uma indústria petroquímica
de controle nacional.
Estabeleceu-se, então, que São Paulo seriam o primeiro
pólo privado que se desenvolveria, e o segundo seria na Bahia e
diretamente dirigido, organizado e estruturado pela Petroquisa,
que não abdicava do direito de gerenciar o projeto. Assim, começavam os primórdios de um sentimento político de forte tendência
à estatização.
A indústria Petroquímica da Bahia foi planejada e implantada pela PEIROBRÁS. Naquela oportunidade, o Estado brasileiro
não tinha um bilh"'n de d6ian:~ rara construir a J.õ~~;,~ d" <íidlerias-primas, nem dinheiro suficiente para implementar as empresas
de segunda geração, e o Banco Muudial foi procurado para se saber de seu interesse em fmanciar a in:.plantação de indústria petroquímicas.
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Representantes do Governo foram aos Estados Unidos, à
sede do Banco Mundial e lá receberam a seguinte resposta: o
Eximbank é que poderia fmanciar projetos governamentais e que a
IFC era o órgão do Banco Mundial que fmanciava a iniciativa privada. Como havia uma conotação muito forte de estatização da petroquímica, o Eximbank não se interessou em proporcionar o ftnanciamento para implantação de uma indústria petroquímica praticamente estatizada. Então, só havia uma solução: a International
Financial Corporation. Essa organização poderia fmanciar o projeto e se interessou em fazê-lo desde que ~l~ fosse privado e não público. Dessa forma, criou-se a solução tripartite, em que a Petroquisa convidaria um empresário brasileiro de sua confi.ança, e de
renome, para poder se solidarizar com a pretensão política do Governo e de seu sócio estrangeiro.
Assim, nasceu a solução tripartite a IFC e o Banco Mundial
deram o dinheiro, a empresa foi admitida como privada e, dessa
forma, foi superado o impasse de não ter os recursos suftcientes.
c) Fertilizantes
A indústria privada brasileira tem uma tradição de quase 50
anos no setor de fertilizantes. O Estado, num determinado instante,
foi envolvido no processo da necessidade de captar recursos externos e entrou no setor, através de subsidiária da Companhia Vale
do Rio Doce, depois substituída por subsidiária da PEIROBRÁS.
Desde a grande crise do petróleo, a presença do Estado nas
diferentes áreas - quer de fósforos, de potássio ou de nitrogênio -,
foi bastante apreciada. Essa presença fmalmente foi soncentrada
em uma empresa holding, subsidiária da PETROBRAS - a PETROFÉRTIL - , que na verdade, administrava um conjunto de
empresg.s estatais ligadas ao setor de fertilizantes.
E preciso que se diga que o Estado teve um papel relevante
nesse processo. A exemplo de outras atividade, o Estado foi pioneiro em aportar recursos para desenvolver essa indústria. Os investimentos foram uma conseqüência dessa decisão política de investir e de tornar o País auto-suftciente. Muitas vezes, há uma política errônea de auto-suficiência a qualquer custo mas, indiscutivelmente, o País acabou tendo uma indústria de fertilizantes.
Por outro lado, a PElROBRÁS foi uma empresa que nunca
teve no seu plenejamento estratégico o objetivo específtco de entrar no setor de fertilizantes. Na verdade, a PElROBRÁS foi o
veículo para administrar esse modelo. O Brasil precisava expandir
suas fronteiras agrícolas e, conseqüentemente, teria de produzir
mais fertilizantes a preços mais adequados. Como estávamos importando fertilizantes e não se tem controle sobre o dólar, essas
empresas privadas, que operavam no setor, pediram ajuda ao Governo para aquisição de seu patrimônio, sob alegação de que não
tinha estrutura para sustentar a expansão da fronteira agrlcola brasileira. Foi por isso gue o Governo entrou na área de fertilizantes,
através da PElROFERTIL.
2.2.3. - Papel do BNDES
O BNDES é o segundo maior banco de desenvolvimento do
mundo. Teve uma trajetória interessante no processo de desenvolvimento econômico-social. Foi o banco da infra-estrutura nos anos
cinqüenta, fmanciando, fundamentalmente, o setor de ferrovias e
de energia elétrica. Passou a ser o banco da indústria de base nos
anos sessenta, com grande ênfase nos investimentos em siderurgia
e cimento.
Por causa dos investimentos na siderurgia, o BNDES se torl.nu ~cionista controlador da USIMINAS, da COSIPA, da USIBA
e da COFAVI. Tornou-se também o banco da substituição de importações dos anos setenta, ocasião em que complementou o terceiro estágio de expansão da siderurgia nacional, implantou a indústria de bens de capital no Brasil, a petroquímica e a de papel e
celulose. A característica das primeiras duas fases, anos cinqüenta
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e sessenta, foi o processo de participação mediante ou fmanciamento ou aquisição de ações; nos anos setenta, através de transferência dos impostos sob a fonna de subsídios fiscais à indústria
nacional, com amparo no então Decreto-Lei nO 1.452 que prefIXava a correção monetãria em até 20% ao ano.
Nos anos oitenta, o BNDES perdeu aquela função implantadora do parque industrial no Brasil e passou à função de articulação, tranfonnando-se num banco mais da modernização, do aumento da produtividade, da competitividade. Partiu para a busca
da internacionalização, num movimento que foi conhecido como o
Movimento da Integração Competitiva.
O BNDES partiu para a concepção de uma nova política industrial para um País com base industrial já consolidada, para a
busca de fmanciamento à modernização do aumento da produtividade, da integração da economia com os mercados mundiais. Essa
política vem-se materializando através da abertura das importações, com a queda de restrições quantitativas em diversos segmentos,
a redução das alíquotas de importação de um modo geral, a lei de
patentes, a abertura dos mercados de capitais, os incentivos governament<'lÍs para o desenvolvimento científico e tecnológico, a lei
de defesa do consumidor com ênfase na qualidade e produtividade
e a lei de defesa da coucorrência.

2.2A. - Avaliação do Modelo de Participação Governamental
As empresas do Estado foram de fato, o eixo do processo de
desenvolvimento nacional. O Brasil teve um desenvolvimento, até
1980, verdadeiramente extraordinário, poucos países se comparam
em êxito ao nosso, no que se refere a montagem de uma estrutura
industi:ial. moderna, nessa montagem as estatais tiveram uma colaboração absolutamente decisiva. Há setores da indústria brasileira
que, a rigor, não existiriam, não fora a atuação de uma empresa
como a PETROBRÁS.
O Brasil tinha uma peculiaridade forte, extremamente
atraente uma empresa pública é necessariamente, um ser bifronte,
por um lado, ela tem compromissos com a sociedade, com o público, enflID, com seu acionista maior, que é também capaz de defmir
o seu destino. Por outro lado, tem a face empresarial tem que tomar decisões, ser ágil e competitivo a nível de mercado.
O Brasil foi o único país da América Latina que soube criar
esse ser bifronte, sem sacrificar uma frente ou outra. Se percorridos a América Latina e o resto do mundo observar-se-á que há
inúmeros casos em que predominam experiências cuja face pública abafou a empresarial completamente. Empresas públicas argentinas, chilenas, venezuelanas, mexicanas, por exemplo, nunca tiveram uma trajetória sequer comparável àquele percorrida pelas empresas brasileiras.
O Brasil ia evoluindo nessa direção de manter o caráter bifronte. Em diversos setores da economia, seria de se esperar que o
caráter empresarial fosse ganhando terreno, porque deixava de ser
estratégico aquele setor, à medida que ele amadurecia e poderia
competir ombro a ombro com o setor privado. Então, era natural
que alguns setores perdessem seu aspecto estratégico e tivessem a
sua face empresarial reforçada sugerindo um processo de privatização.
O Decreto-Lei n° 200, de inspiração do Ministro Beltrão,
foi um passo nessa direção. As empresas públicas ganharam mais
liberdade de decisão e, por conseguinte, maior capacidade de modernização tecnológica, enfllD, de desenvolver competitividade. A
partir de certo momento, essa evolução foi cortada; o ano de 1979
pode ser considerado o ponto de inflexão. Com a criação da SEST
houve uma mudança profunda do discurso e do entendimento, a
nível de governo, e as estatais começaram a ser usadas como instrumentos de política desvinculadas de seu propósito empresarial,
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como as de estatização econômica. A espinha das estatais foi sendo quebrada, a visão de longo prazo, destruída, e o próprio espírito
das estatais, quebrantado.
Em empresas como a CEMIG ou FURNAS, trabalhava
gente empolgada, que "vestia a camisa", como se dizia à época. E
parte desse êxito era essa capacidade de infundir solidariedade e
paixão pelos grandes objetivos. A partir de 1979, começou a haver
o predomínio de uma concepção segundo a qual a empresa estatal
passava de heroína a vilã, a ser suspeita, inclusive, houve quebra
de tradição nos quadros dirigentes dessas empresas. A cultura de
fonnação desses quadros foi desaparecendo.
Começou, então, uma guerrilha entre as estatais tentavam
sobreviver, e o Governo, que tentava dobrar sua espinha e submetê-las a política de eswbilização, usando-as do ponto de vista de
crédito e de preço. Em 1986, com o decreto-lei das licitações, a fomada de decisões passou a ser complicada tantas eram as regras a
cumprir antes da tomada de decisões.
Ademais, o conjunto de empresas estatais ao setor de insumos - aço, petroquímico básico, fertilizantes - estava em crise no
mundo inteiro. Na realidade, houve uma crise mundial de insumos
básicos, agravada no Brasil pela ausência de crescimento do Pr0duto Interno Broto.
Em suma, o modelo de ampla interferência governamental
na economia se desatualizou e perdeu seus objetivos, já que não
mais consegue propiciar crescimento adequado, fato histórico que,
aliás, se repete aqui como nominal.
23-E~rrencfusdeD~~ttmção

23.1- Experiência Mundial de Privatização
a) Aspectos Gerais
A experiência de privatização nos diferentes países apresenta traços comuns. O mais importante, quanto ao processo, refere-se
à pulverização das ações. Assim, retiram-se do Estado funções que
podem ser melhor executadas pelo setor privado - objetivo do aumento da eficiência econômica -, ao mesmo tempo em que se democratiza o capital das grandes empresas através da aquisição de
ações por muitos indivíduos. Nesse processo, o mercado de capitais tem favorecido à democratização do capital.
Estima-se que, na década de 80, cerca de US$250 bilhões
em ativos tenham sido transferidos do setor público para o privado, no mundo inteiro. A Inglaterra liderou o processo, com a transferência para o setor privado, de mais de US$70 bilhões de grandes monopólios e vários setores concorrenciais. Nos primeiros
anos da década de 90, o valor das privatizações superou a US$500
bilhões. O crescimento do número e do valor das estatais privatizadas se deve a:
- transfonnação das economias socialistas do leste europeu
em economias de mercado (em 1992, foram vendidas 5550 empresas estatais na ex-Alemanha Oriental e cerca de 1.000 na Tchecoslováquia);
- implementação de novos programas de privatização na
Europa (Itália, França, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Grécia) no
valor de US$150 bilhões. Esse total inclui concessionárias de eletricidade, empresas de petróleo, companhias de telecomunicações,
além de empresas de aviação, química, eletrônica, aço, bancos, automóveis e seguradoras.
Em 1992, cerca de US$69 bilhões foram negociados através
de privatizações; a Alemanha vendeu US$12 bilhões. Os países do
leste europeu (34%), a América Latina (26%), e a Europa Ocidental (21%) concentraram mais de 80% das privatizações realizadas
no mundo. Esse processo atingiu não só países subdesenvolvidos,
mas principalmente alguns países desenvolvidos.
Os principais setores beneficiados foram o de energia
(US$9,7 bilhões), com destaque para a Argentina, e o setor bancá-
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rio (US$9,2 bilhões), principalmente do México e Argentina. O setor sidelÚrgico segue com uma tendência privatizante com valor
de US$2,5 bilhões. Resta por privatizar cerca de 50% da produção
mundial de aço, ainda sob controle estatal.
Em relação a serviços de infm-es1IUtum, cerca de 33 países
estudam a concessão de licenças para opemção privada de rodovias e outros 25 propõem a privatização de aeroportos. Estudo da
The Reason Foundaüon estimou em US$227 bilhões os ativos
públicos nos EUA para a venda, incluindo aeroportos, concessionárias de eletricidade e gás, pontes e rodovias, portos e sistemas de
água e esgoto, entre outros.
Nove países estudam a privatização como opção para reestruturar seus sistemas ferroviários. No setor de geração de energia
elétrica, 30 novos projetos foram divulgados em i992, acrescentando 5.800 MW de capacidade instalada, a um custo total de
aproximadamente US$8 bilhões.
b) Dimensão da Privaüzação em Alguns Países
A seguir, são analisadas experiências de privatização, realizadas em imyortantes países, como a Inglaterra, México, Argentioa, Fmnça, Austria e Hungria.
INGLATERRA - O progmma executado pela Inglaterra ensejou a maior transferência de recursos entre Governo e sociedade
em tempos de paz. Assumiu, como programa de Governo, a premissa básica de liquidação de posições nas empresas em que o Estado participava.
As justificativas apresentadas para a privatização na Inglaterra podem ser expressivas como: (a) aumentar a eficiência através da competição, da desregulamentação ou de outros meios; (b)
arrecadar recursos que poderiam ser gastos pm fmanciar outras
prioridades governamentais; (c) reduzir o endividamento do setor
público e de impostos; (d) encomjar os empregados a adquirirem
ações das empresas em que trabalhavam; (e) incrementar o nível
de propriedade de ações na economia em geral; (f) fortalecer o
mercado de capitais; e (g) conquistar prestígio interno e externo.
O processo de privatização na Inglaterra desenvolveu-se em
duas fases. De 1979 a 1983, fomm desestatizadas as seguintes empresas: British Aerospace, Cable & Wireless e Britoil. Além disso,
o Governo vendeu suas ações na British Petroleum.
Nesse mesmo perlodo, fomm criadas várias leis com o objetivo de reduzir o mon0p6lio de algumas empresas, à semelhança
da British Telecomunication Act Com a privatização da empresa,
em meados de 1981, abriu-se o caminho para o surgimento de novas empresas privadas nesse ramo.
A partir de 1983, a derrota da Argentina na guerra das Malvinas e a nova vitória eleitoml do Partido Conservador, permitiram
a acelemção da privatização, incluindo setores como o sideIÚrgico,
o elétrico e o de abastecimento de água.
Quanto ao processo de privatização, foram adotados os seguintes procedimentos: (a) seleção das empresas privatizáveis em
função dos objetivos governamentais; (b) preparação ou marke·
üng da privatização; (c) fIXação dos critérios de venda.
Entre 1979 e 1990, a venda de empresas públicas, de fábrica de automóveis a distribuidoras de gás, rendeu ao governo britânico a quantia de 27,5 bilhões de libms esterlinas, equivalentes a
46,7 bilhões de dólares. A presença estatal na economia foi dmsticamente reduzida. Em 1979, o Estado respondia por 7,8% do PIB
e por 15% do investimento. Em 1990, esses números haviam sido
reduzidos à metade. Oitocentos mil empregos foram transferidos à
iniciativa privada, 90% dos empregados das empresas privatizadas
tivemm direito a compmr ações, tornando-se sócios dos empreendimentos.
A experiência mais relevante da privatização na Inglaterra
foi a venda efetuada em Bolsas, triplicando o número de acionistas
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entre 1979 e 1986. O número de acionistas passou de 3 para 9 milhões, o que significa, aproximadamente, 20% da população adulta
do País, porcentagem maior do que o número de empregados sin.dicalizados.
O processo de privatização britânico se popularizou dando
espaço ao setor privado para desenvolver várias atividades tradicionalmente sob a responsabilidade do setor público.
O êxito da experiência britânica contribuiu para que dezenas de países se decidissem pelo mesmo caminho, a despeito dos
obstáculos de toda ordem. A lista é tão extensa quanto diveisificada, incluindo Alemanha Oriental, Fmnça, Nova Zelândia, Portugal, Tunísia, Malásia, Turquia, Nigéria e muitos outros, sem falar
nos nossos vizinhos latino-americanos. Mas não há melhor marketing da privatização do que a comparação entre países que optamm por ela e seus vizinhos ainda amarrados às suas estatais.
FRANÇA - O processo de privatização da Fmnça é mais
recente do que o britânico, tendo tido seu início em 1986. O progmma francês buscou pennitir uma forte desregulamentação e reduzir a participação do Estado na economia. A sua concepção causou forte impacto no País, caracterizado pelo intervencionismo do
Estado no setor econômico.
Os três gmndes objetivos da privatização na França fomm:
a) Ideológico - retimr o Estado do setor produtivo para direcionálo ás suas funções de sobemnia nacional; b) econômico - reduzir o
déficit público atmvés da destinação das receitas da privatização a
pagamento das dívidas do Estado; c) político - fortalecer a importância de Paris como centro fmanceiro e criar uma poderosa participação dos assalariados nas empresas privadas.
A primeira fase do processo de privatização, na Fmnça enfrentou alguns problemas dramáticos. O Ministro da Fazenda, à
época, escolhia um grupo de empresas que ficavam com cerca de
25% do capital da companhia, que ele chamava de núcleo duro.
Na realidade, emm empresas que tinham alguma afmidade com a
atividade de uma empresa que estava sendo privatizada, e esses
dois, três, quatro acionistas, então, se responsabilizavam pelo gerenciamento estmtégico daquela companhia; a partir daí, o governo passaria a vender o resto das ações em bolsas. Surgiram várias
dificuldades, a ponto de o Governo tentar até recupemr a posição
que havia cedido aos adquirentes pelo preço, obviamente, de venda. Não foi atendido, gerou um problema político e paralisou o
progmma de privatização.
Como saldo gemI, o progmma de privatização favoreceu a
recuperação da capacidade de investimento e de planejamento do
Estado, através da transferência/venda das principais empresas estatais, como: St. Bobain; Paribas; Crédit Commercial de France;
Compagnie General D'Electricité; Societé Genemle.
ESPANHA - O Progmma de Privatização espanhol foi imposto por exigências orçamentárias, pela mcionalidade industrial e
pelo desenvolvimento tecnológico. Outro objetivo importante foi a
tentativa de diversificar e fortalecer o mercado de capitais.
A privatização na Espanha assumiu duas vertentes. A primeira camcterizada pela reprivatização de empresas não originalmente estatais, mas que fomm incorporadas ao Estado por causa
dos resultados deficitários, ao longo dos anos, e aquelas que passamm pelo processo de estatização mais recente (depois de 1982).
A segunda vertente camcteriza-se pela privatização das estatais propriamente ditas. representadas pelas empresas originalmente estais, dispersas entre setores supostamente estratégicos,
mon0p6lios e outros. Para efeitos de privatização, o Governo espanhol dividiu esta vertente em dois subgrupos: a) empresas lucmtivas que fomm ofertadas em Bolsa de Valores; b) empresas não lucmtivas e sem viabilidade econômica que foram fechadas.
Para as empresas que, por motivos políticos, econômicos e
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sociais deveriam pennanecer na Espanha, o Governo procurou um
sócio estrangeiro que aportasse tecnologia e recursos para a melhoria do seu padriio de competitividade e qualidade no mercado
nacional e internacional.
Com a privatização, a economia espanhola apresentou alguns resultados expressivos, como taxas de crescimento superiores
ao demais países da Europa, valorização da moeda nacional e aumento do valor das ações das empresas privatizadas.
MÉXICO - O México, país com um Produto Interno Bruto
em torno de 280 bilhões de dólares, vendeu 22 bilhões de dólares
de companhias estatais, nas áreas de telecomunicações e bancos,
representando praticamente 90% desse total.
O Governo do México lançou um agressivo programa de
participação da iniciativa privada na implantação e manutenção da
infra-estrutura, como o Programa Nacional de Rodovias e Pontes
Concessionadas, Programa Nacional de Águas, de Geração de
Energia Elétrica, de Aeroportos e Serviços Auxiliares, de Portos
Nacionais e de Solidariedade.
Antes do lançamento desses programas, a situação das pontes e rodovias no México apresentava deficiência, por falta de recursos para a sua implementação. Em 1991, depois de lançado o
programa, foram executados mais de 3.500 quilômetros de rodovias concessionadas, no valor aproximado de US$9 bilhões. Espera-se ter, no ano 2000, cerca de 12 mil quilômetros de rodovias de
excelentes caracteIÍsticas. O programa 1992-94 pretende concluir
a modernização de cinco eixos prioritários, o que implica concessionar a construção e exploração de quase 3.000 quilômetros de
rodovias, adicionais aos 3.524 que já se encontravam concessionadas e em operação (1992).
ARGENTINA - A Argentina, com um Produto Interno
Bruto de 180 bilhões de dólares, vendeu 12 bilhões de dólares.
Desses, praticamente, a metade decorreu da privatização da Yaciamientos Petroliferos Fiscales - YPF; a outra metade, das telecomunicações.
O caso das Aerolíneas Argentinas traumatizou o mundo. A
Argentina vendeu as Aerolíneas Argentinas à Ibéria, uma companhia estatal espanhola, que a adquiriu, não pagou e dilapidou a
Aerolíneas Argentinas. O governo argentino teve que entrar com
cerca de US$400 milhões para reforçar o caixa da empresa e evitar
a quebra, até partir para o segundo processo de venda.
No setor de petróleo, as vendas das participações, na Argentina foram feitas com dinheiro vivo.
O setor petroquímico e também o petróleo estão mantidos
no programa de desestatização em curso. O que quer dizer que
existem empresas que são apenas produtoras de petróleo. Essas
empresas, eventualmente, poderão comprar ativos no refmo e na
distribuição, algumas até já o fazem. Mas, na área de petroquímica
e de petróleo, o modelo argentino está absolutamente vulnerável à
entrada de grupos que têm a visão integrada do negócio e que p0dem promover um intenso e forte processo de desnacionalização
desse segmento.
Rá um detalhe importante no modelo argentino. Em algumas desestatizações, foram colocadas cláusulas expressas de compromissos, pelos adquirentes, com a vida futura da companhia, especialmente no que se refere a investimentos. Exemplo típico é o
da telefonia. Esse setor encontrava-se obsoleto e sobrecarregado.
Após a privatização, está se modernizando com a aplicação de expressivos investimentos.
c) Setores Ainda Controlados pelo Estado.
Muitos setores ainda permanecem nas mãos do Estado. Isso
tem sido usado, inclusive, como argumento para a manutenção das
estatais. No setor petrolífero e petroquímico, há uma maior participação do Estado, como mostra o exemplo da British Petroleum,
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que se manteve estatal, apesar de uma cosmética privatização durante o Governo Thatcher, e o da Nr, estatal italiana.
Quanto às telecomunicações, na maioria dos países centrais,
especiahnente na França, Alemanha e Itália, o Estado explora o
serviço de telefonia, telegrafia e transmissão de dados. Grandes
companhias aéreas como a Lufthansa, alemã; a Alitália, italiana; a
Ibéria, espanhola; e a Air France, francesa, são também estatais.
Nos Tigres Asiáticos, foi precisamente a ação desenvolvimentista do Estado, em parceria com o empresariado nacional,
que, em menos de uma década, tirou aqueles países de uma situação colonial e os levou à de pujantes economias modernas.
Na Grã Bretanha, o tesouro real detém 33% da composição
acionária da Great Stool, que, em associação com acionistas minoritários, garante o controle da empresa pelo Estado.
Na França, o Estado investiu 16 bilhões de dólares na fusão
da Sacilor, criando, assim, a segunda maior sidelÚrgica do mundo,
atrás aeenas da Nippon Steel.
Austria, Finlândia, Grécia e Turquia mantêm a hegemonia
estatal no setor sidelÚrgico, e na Itália e na Espanha, os grandes
conjuntos do setor não foram atingidos pelos programas de desestatização.
Ainda quanto aos chamados Tigres Asiáticos, a Coréia do
Sul mantém sob controle estatal a Pohang Jron & Steel Company,
terceira maior sidelÚrgica mundial. Fonnosa, Filipinas e Indonésia
também implantaram suas indústrias sidelÚrgicas em moldes idênticos.
Tais exemplos, porém, não indicam que seja esse o modelo
que venha a prevalecer no mundo. Ao contrário, a tendência será
de esses países virem a privatizar esses setores, se quiserem manter a competitividade mundial.
d) Resultados das Privatizações
O Banco Mundial comparou o desempenho das estatais
após a privatização e avaliou o que teria acontecido se tivessem
permanecido sob o controle do governo, isolando a influência de
fatores que pudessem não estar diretamente ligados a esses resultados.
A privatização tomou as empresas em média 26% mais rentáveis do que se tivessem pennanecido nas mãos do Estado. Os resultados foram atribuídos ao aumento dos investimentos, maior
produtividade e sistemas de compensação salarial mais diretamente relacionados ao desempenho.
Em síntese, apesar da amostra do estudo não ter sido ampla,
os resultados foram os seguintes:
- os consumidores foram beneficiados por melhores preços,
pois evoluíram de mercados virtuahnente monopolizados pelo Estado, para mercados competitivos;
- os trabalhadores aumentaram a produtividade e passaram,
conseqüentemente, a receber remuneração maior;
- o Estado, exaurido de recursos, livrou-se de subscrever
capital para cobrir déficits de caixa, além de poder gerar receita,
através da venda de ativos e do recebimento de tributos;
- os empresários realizaram investimentos, cujos resultados
já obtidos, os estimulam a continuar participando do processo de
privatização.
2.3.2 - Experiência Brasileira
a) Justificativa para a Privatização
A motivação para a privatização no Brasil, diferentemente
de outros países como a Inglaterra, Alemanha e Chile, em que a
ideologia orientava o programa, foi desencadeada sob o conceito
de que não é função do Estado ser provedor direto da maioria de
bens e serviços, cabendo a ele apenas alocar recursos dos impostos, para garantir os direitos básicos do cidadão.
No Brasil, predominou o conceito de resultados (equilíbrio
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de contas públicas) sobre o ideológico. Argumentava-se contra a
hipertrofia de um Estado sem condições de continuar exercendo as
funções de provedor, produtor e regulador. Mesmo para garantir
apenas os direitos sociais fundamentais (educação, saúde, justiça e
segurança), o aparato estatal se mostrou incapaz, sitiado por interesses corporativistas e carregando o enorme passivo das dívidas
contraídas no passado.
A maior eficiência da gestão privada pode ser inferida a
partir dos seguintes indicadores: (a) a relação capital/trabalho no
setor público é o dobro daquele necessário para atingir nível de
produção equivalente no setor privado, em atividades similares,
concorrenciais ou complementares; (b) a produtividade do trabalho cresceu 2,6% a.a. nas estatais, entre 1980 e 1985, enquanto o
índice geral de produtividade da indústria cresceu 3,8%; (c) a rentabilidade das empresas estatais tem sido menor que a das empresas privadas. no mesmo setor de atividade.
O número de empregados das estatais, por unidade de produto gerado, é superior ao das empresas privadas de tamanho equivalente, do mesmo ramo. Sendo as estatais menos propensas a reduzir pessoal durante a recessão, a produtividade média por funcionário é sensivelmente inferior à das similares privadas.
O Estado brasileiro consome, aproximadamente, 33% do
PID em todos os níveis, enquanto a carga tributária direta é de cerca de 25% do PID. As empresas nãO' estão sob controle: entre 1980
e 1984, as empresas das administrações públicas eram, em média,
de 7,2% do PID, caindo para 6,5% no [mal do período. Em 1990,
essas despesas passaram para 11,8% do PID, um aumento de 82%
em seis anos, enquanto o PID crescia 19%.
No âmbito das 146 empresas estatais incluídas no PND,
eram consumidos 2,5% dv PID apenas com a folha de pagamento
dos 700 mil funcionários, gerando um déficit de 1,6% do PID,
com dívidas de US$87 bilhões.
As estatais tinham um endividamento da ordem de US$107
bilhões (US$20 bilhões vencidos). Elas deixaram de recolher
US$1,8 bilhão em impostos e contribuições, e seu prejuíw consolidado, em 1992. foi de US$943 milhões. Estimou-se que, em
1993, teriam necessidade de US$7 bilhões para funcionar, o que
equivale à diferença entre os gastos - US$ 55 bilhões - e as receitas então esperadas - US$48 bilhões.
A rentabilidade agregada desses ativos tem sido praticamente nula. Até junho/93, as 33 empresas incluídas no programa
brasileiro de privatização demandaram investimentos de US$ 21,3
bilhões, nos últimos 10 anos, enquanto pagaram dividendos ao
Governo. seu acionista controlador, de apenas US$7oo milhões.
Através da privatização. o Estado brasileiro tem conseguido
reduzir a drenagem do seu fluxo de caIxa, transferindo à iniciativa
privada a função de sanear seu passivo (corrente e crescente).
Mas o grande potencial da privatização não está apenas na
criação de um clima competitivo, que induz à redução de custos e
a maior eficiência. Está também na redução significativa do estoque da dívida pública interna e restabelecimento da credibilidade
do Estado, afetada de longa data pelos atrasos e não pagamentos
das dívidas das estatais. Em termos de estoque de capital, os ativos
das 146 empresas estatais estão avaliados em cerca de US$150 bilhões. A participação do Estado 6 particularmente elevada nos setores de petróleo, petroquímica, transportes, mineração, fertilizantes e de concessionárias públicas (energia elétrica, saneamento, telecomunicações e portos).
b) Avaliação do Processo de Desestatização
O Programa Nacional de Desestatização teve o mérito de
quebrar resistências de grupos contrariados e garantir sua execução, embora lenta. Nos primeiros dois anos e meio, 24 empresas
passaram para a iniciativa privada, com destaque para o setor side-
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rúrgico. Outras sete empresas consideradas inviáveis foram liquidadas. O Programa como um todo, até [mal de 1993, arrecadou
cerca de US$6 bilhões.
Mas o potencial do PND é grande. Além da inclusão de novas empresas de grande porte no Programa, estuda-se a proposta
de venda de suas inúmeras participações minoritárias. algumas delas em atividades típicas do setor privado.
Nos depoimentos junto à CPL outras valiosas infornlações
foram prestadas sobre o processo de privatização de estatais brasileiras, inclusive com comparações em relação a outros países. São
apresentados, a seguir, trechos desses depoimentos e comentários:
SERGIO ZENDRON - Em comparação ao desempenho de outros países, o Brasil, com um Produto
Interno Bruto de 450 bilhões de dólares, não privatizou
nada; 6,4 bilhões de dólares representam cerca de 1% do
PID brasileiro. A Argentina já está com 8% do seu Produto no processo de privatização; o México, da mesma
forma, ou seja, no mundo todo, os programas de privatização procuram gerar impactos macroeconômicos. Eles
mexem com as expectativas, vendendo companhias que,
realmente, os investidores estão querendo comprar. O
Brasil, de repente, vai pensar em vender as telecomunicações, por exemplo, quando talvez essa indústria não
interesse mais aos investidores internacionais.
Será que não estamos na contratnão, vendendo no
tining errado? O Brasil concluiu, em tempo recorde, a
nível internacional, a venda da siderúrgica brasileira. Em
dois anos. vendeu 16 milhões de toneladas de produção
anual, que é exatamente o tamanho da British Steel. A
British Steel foi vendida por 4,5 bilhões de dólares; são
cinco usinas - muito assemelhado ao caso brasileiro ao preço médio de 281 dólares por tonelada instalada. O
Brasil está conseguindo muito mais do que isso. O preço. em dólar, da Usiminas foi de 428 dólares; da CSN,
um pouco abaixo, de 418. A British Steel foi uma das
companhias excepcionalmente bem vendidas. A National Steel, nos Estados Unidos, foi vendida por 102 dólares; a Geneve Steel, por 34 dólares; a Wearton, por 88
dólares. Há casos de empresas que conseguiram valores
altos também, como a Courtice Steel: 220 dólares.
Mas a experiência internacional tem demonstrado
que o processo de privatização brasileiro, talvez pelo
mecani&mo de fmanciamento de longo praw, tem permitido que se consiga bons preços na venda daquelas
companhias brasileiras, apesar de a participação de investidores internacionais ter sido tão reduzida.
Estamos entrando numa outra fase do Programa
já que a primeira está virtualmente esgotada. Privatizouse toda a siderurgia, todo o setor de fertilizantes, a petroquímica está rawavelmente avançada e entra-se agora
em ferrovias, portos, estradas de eletricidade. O tining
corre contra a velocidade do programa na medida em
que entrantos no debate constitucional e, depois, nas
eleições gerais de outubro de 1994.
A contribuição da privatização ao ajuste fiscal seria de 11,5 bilhões de dólares, porque aos 6,4 bilhões já
arrecadados com as vendas, adicionam-se 5,1 bilhões,
que seria o que se deixou de gastar com as companhias
estatais privatizadas, transferidas ao setor privado. Mas
nem todas essas dívidas estavam sendo consideradas
como dívidas do Tesouro Nacional, ou seja, a contabilidade nacional não as escrevia como tal.
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ROBERTO CAMPOS - o Programa de PrivatizaSegundo relatório sobre Evolução Recente e Perspectivas
ção apresenta dois problemas: primeiro, a lentidão em da Siderurgia Brasileira, elaborado por Luiz André Ricco Vicente,
sua execução. Entre a votação pelo Congresso da Lei de após a privatização, nas empresas do setor sidenírgico houve conDesestatização e a privatização da Usiminas mediou um siderável aumento da produtividade (t/h/ano): CSN (85%),Açomipouco mais de um ano, num processo extremamente len- nas (58%), Usiminas (24%), CST (34%), Cosipa (37%), Piratini
to. Em segundo lugar, um processo pouco abrangente; (18%), Acesita (38%).
em parte, devido a limitações constitucionais, mas tamO aumento da produtividade deveu-se à remoção de entrabém à indefmição da política do Governo, à falta de con- ves a que a empresa estatal estava submetida, destacando-se a bucepção da importância do Programa de Privatização, rocracia, com cerca de 100 normas regulamentadoras que tolhiam
para o ajuste fiscal.
a ação das estatais.
AMIR. LANDO - Somente privatizar não é a soDepois da privatização, a Usiminas foi capaz de aumentar e
lução nacional: Podemos terminar essa privatização "diversificar os seus investimentos, estabelecer joint ventures para
amanhã e, talvez o resultado seja nas mesmas condições se apropriar de novas tecnologias, aumentar a participação dos emda Argentina, onde a capacidade de investimento do Es- pregados na administração -da Companhia, reduzir a burocracia e o
tado está praticamente em limites intoleráveis, para número de níveis hierárquicos, reduzir os prazos de entrega, acelequem pensa em desenvolvimento e futuro de qualquer Orar li solução de reclamações para um máximo de cinco dias, aupaís. Nesse ponto, poderemos aprofqndar o diálogo e, ,mentar sua participação no mercado, agilizar prazos de contratação
certamente, dar algumaco~tribuição, porque estamos de serviços, reduzir custos com melhor negociação de compras e
sentindo os rec1.amos do povo brasileiro. Se esse progra- com processos just in time de controle de estoques, aumentar a
ma for bem privatizado e redirecionado, poderemos ob- competição entre os bancos tomadores e fornecedores de recursos,
ter uma soma de recursos consideráveis.
'associar-se a outras companhias para garantir e melhorar o acesso
WLADIMIR PUGINA - O processo de privatiza- a mercados e criar sistemas apropriados de aposentadoria e saúde.
ção do setcir de' fertilizarites tem uma história de quase Após um ano de privatização, os lucros aumentaram e, 77% dos
uma década, na medida em que, a nível de vários gover- empregados aprovaram os resultados do processo.
nos, esforços foram desenvolvidos para que pudéssemos
"A CSN necessitou de US$300 milhões do Tesouro, por ano,
ter o setor de fertilizantes privatizado. Podenamos dizer durante os últimos 8 anos antes de ser privatizada. Dois anos anque, hoje, parte substancial do setor de fertilizantes está tes, a empresa pagava US$22 por tonelada embarcada no Porto de
totalmente desestatizada.
Angra dos Reis, enquanto seus concorrentes pagavam US$5, em
A visão dos empresários privados, com relação ao outros portos. Além disso, a CSN pagava três vezes mais pelo seu
processo de privatização do setor, estava estruturada em transporte ferroviário'do que seus concorrentes.
dois aspeçtos relevan~s: o primeiro, concernente ao fato
Quanto a investimentos, enquanto estatal, a CSN tinha prede que a privatização era,um processp que deveria en- visto um investimentos de US$I,4 bilbão, na coqueria; na admivolver um maior número possível de empresas privaclas. nistração privatizada, o mesmo projeto foi executado por US$800
Tentamos desenvolver mecanismos de atrair todos os milhões, uma economia de 40% em relação ao valor orçado pelos
empresários" privados ligados ao setor. E não só os em- administradores da antiga estatal.
presários, mas também todas as cooperativas, via OCR
Registramos a contribuição de Rodrigo Damásio, em depoique tivessem uma participação na área de fertilizantes.
mento na CP!, sobre a privatização da Açominas. Trata-se de uma
Portanto, quem não faz parte do grupo de empre- usina integrada, com capacidade nominal instalada de dois milbõsas que participou do processo de privatização foi por- es de toneladas/ano de aço para a produção de semi-acabados nãoque, por razões econômicas ou políticas, não o quis fa- planos. A empresa fechou a ano de 1992 com um lucro líquido de
zero O processo de privatização, portanto, foi montado 38 milhões de dólares. Seu lucro operacional atingiu a 43 e meio
com base na premissa de que devenamos ter o maior nú- milhões de dólares, para a produção de aço bruto de 2,1 milhões
mero possível de envolvidos; segundo, que devenamos de toneladas de aço. No mesmo penodo, foram comercializados
procurar ter uma indústria de fertilizantes, no Brasil, 1,9 milhão de toneladas de laminados, bloco, placas e tarugos,
competitiva em relação ao mercado internacional.
sendo 40% no mercado interno e 60% no mercado externo.
O nosso compromisso é com a Nação brasileira,
Em 1992, a produtividade global da Açominas foi de 313
com a agricultura brasileira; precisamos oferecer fertili- toneladaslhomemlano, superando em 12% o índice alcançado em
zantes aos nossos agricultores a preços compatíveis com 1991. E mais: a relação de parceria entre a empresa, seus clientes e
o mercado internacional. Com base nessas duas premis- fornecedores, garantiu a qualidade dos produtos Açominas, caracsas, o setor privado procurou se organizar e participar da terizada pelo índice de 99,9% de atendimento a clientes. Também
privatização de três empresas principais: primeiramente, o nível de endividamento da empresa encontra-se equacionado e
a Fosfértil: em segundo lugar, a Goiasfértil, e fmaImen- perfeitamente compatibilizado com a sua gestão de caixa.
te, a Ultrafértil.
A redução do endividamento e o alongamento do seu perfil
foram obtidos principalmente através do plano de equacionamento
de débitos e créditos, aprovados pelo Governo Federal em 1991. A
c) Desempenho das Empresas Privatizadas
Vários depoimentos e alguns estudos preliminares indicam empresa devia 763 milbões de dólares dos quais 706 milbões eram
que o desempenho das empresas privadas tem melhorado sob a ad- de dívidas vencidas. Foi feita redução de dívida de 318 milbões de
ministração privada. Por exemplo, no setor sidenírgico, a Usimi- dólares através de aceItos de créditos a receber, da Siderbrás, foi
nas, privatizada há dois anos, detonou uma competição por melhor alongado o perftl em 345 milbões de dólares restando 100 milbões
desempenho durante a preparação para a venda das demais esta- de dólares de dívidas dentro da empresa.
Além da implementação desse plano, a administração da
tais. A produção e o faturamento aumentaram, os custos e o endividamento caíram e vários indicadores de eficiência como a pro- empresa promoveu medidas gerenciais de ajuste que visaram reduzir custos e despesas, ao longo dos três 111timos anos. São elas: redutividade melhoraram após a privatização.
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dução, em 40%, do efetivo de pessoal da empresa; renegociação significativa redução do seu custo de produção. Isso significa o
de contratos de compra e de fornecimento; prática de lista de pre- enobrecimento dos seus produtos, com Illvestimentos em pré-trataços em todos os contratos de fornecimento; redução de frota de mento de gusa, sopro combinado, sublança, forno-panela, lingotaveiculos e'máquinas; otimização do uso de matérias-primas e insu- mento contínuo e mellioria na área de acabamento, economia na
compra de energia elétrica, com investimentos na implantação de
mOS, com redução de estoques; desmobilização de bens móveis
não operacionais e revisão organizacional com redução de 48% do uma turbina de recuperação de energia de expansão de gás no topo
do alto-fomo, ingestão de mos de carvão mineral pelas ventaneiras
número de unidades.
A pergunta que se fll? agora é: o que teria contribuído para do alto-fomo em substituição ao coque.
Em resumo, a AçoIIliruu; é hoje uma empresa pronta para
'essa radical' mudança de perspectiva da Açominas nos últimos três
anos? O próprio fato de a empresa ter sido colocada, no rol das pri- enfrentar os desafios do mercaoo. Suas possibilidades de vitória
vatizáveis pelo Governo Federal proporcionou o reposicionamento são bastante concretas.
da Açominas como uma empresa que, tem de procurar luc;roem
3. DEPOIMENTOS NA CPf
função do preço -de'men<ado ,de, s,eus pI,Udutos. A meta é buscar
3.1- Visão Estratégica
eficiênc.ia,.agilid;l<l~e qualidade, para enfrentar,a concorrência. A
3.1.1. - Privatização no Contexto da Política Macroeco.
Pteocupação dev.e ser orientada para (j) cliente. 'f.al atitude foi pos- 'nômica
sívelgraças à implantação do modelo de gerenciamento ,pela qup.A política maeroeconômiCll tem seus fundamentos na Carta
lidade total, .cuja meta é produziÍ: com qualidade e baixo custo, Magna do País. Em relação à exploração da atividade econômica,
atendendo às neçessiçlades do cliente, ou seja, todo o esforço é no
a Constituição de 1988, no seu art. 173:
sentido de sp pI'QCllrar sempre uma nova maneira de fazer bem feiRessalvados os CaEQS previstos nesta Constituito desde a primeira veZ;
ção, a exploração direta de atividade econômica pelo EsJá em 1990" obteve-se uma economia de ·108 milhões de
tado só será permitida quando necessária aos imperatidólares.por meio do ProgÍama Integrado de Produtiv,idade-, PIP.
vos de segurança nacional ou a relevante interesse coleEsses 'números chegamm,à casa.de 206 milliões de dólares até
tivo, cOnforme defmidos em lei.
.
maio de 1993. A virada mais importante proporcionada pela implantaçãGl do noVo conceito de administração, constituiu-se no p0Isso significa que o instmmento "propriedade dos bens de
sicionamento da Açominas tanto em relação ao mercado 'externo . produção" sob a responsabilida:de do Estado não admissível, a não
·quanto a<? interno:
ser emcasos excepcionais. A presença do Estado na atividade ecoMais alguns dados importantes: o, efetivo da empresa, em nômica é que deve ser justificada claramente, mediante lei, no
1990 era da ordem de 11500 pess6as, aí incluídos funcionários do caso dos interesses imperativos de segurança nacional ou relevante
quadro próprio e do.de terceiros. Então, para 11500 funcionários, mteresse coletivo.
a produção era.daonlem de 1.900.000 toneladas de aço; hoje, após
Vários depoimentos na CPI enfatizaram que a propriedade
a redução; o efetivo tota}é de 6.500 homens e a produção de aço dos bens de produção e a propriedade de empresas não são mais
-está em ritmo de 2.400.000 toneladas/ano de aço, ou seja,20% uJh modelo válido de desenvolvimento econômico, porque a ação
acima da capacidade instalada. Houve·uma redução de pessoal de das estatais se tomou ineficiente e ineficaz.
ordem de 40% e um aumento de produção da ordem de 20%. Oua) Importância de Planos e Cenários
.tro indicador importante: em 1991, pagavam-se cerca de 20 dólaVários depoimentos salientaram a necessidade de o Brasil
res por tonelada de despesas portuárias; em 1993, estimou-se che- ter uma concepção de desenvolvimento a perseguir, um plano esgar a 7,5 dólares por tonelada.
tratégico para nortear suas ações e cenários que permitam orientar
Quanto ao custo total, incluídas as despesas administrativas, investimentos, especialmente os públicos.
comerciais e as de depreciação, em maio de 1990, a empresa tinha
Manifestou-se preocupação quanto ao ajuste que o Governo
um custo de produção da ordem de 309 dólares por tonelada. Em precisaria fazer, diante desse novo paradigma industrial que está
dezembro de 1992, esse custo era da ordem de 192 dólares, por t0- posto para o mundo, sobretudo, baseado no conhecimento, na
nelada, ou seja, em maio de 1990, a empresa perdia mais de 100 ciência e na tecnologia, a fim de evitar que aumente a desigualdadólares a cada tonelada que produzia; o prejuízo do ano foi de 236 de entre as regiões e entre as classes no Brasil.
milliões de dólares. Já em dezembro de 1992, esse prejuízo foi reO líder sindicalista Luiz Antônio Medeiros apresentou uma
vertido, por meio da queda no custo de mais de 100 dólares por t0- proposta de plano para o Brasil, com quatro objetivos básicos da
nelada, para um lucro de 38 milliões de dólares.
reforma.
Durante essa fase, que durou 3 anos, a empresa assumiu sua
LUlZ ANTÔNIO MEDElROS - 10 - Redefinir
realidade de uma siderúrgica voltada para a produção de semi-acaas atribuições e campos de atuação da Poder Público,
bados. A necessidade de sobrevivência no mercado fez com que a
reaproximando-o do contribuinte, mediante a descentraempresa se reposicionasse em sua área de comercialização, na buslização máxima dos seus selViços e a preselVação da: sua
ca de novos mercados e na consolidação daqueles já existentes
função social. Ou seja, restituir ao Estado a sua capaciatravés de medidas como o desenvolvimento de novos produtos.
dade de gasto nas áreas essenciais e assegurar que os reParalelamente, a Açominas desenvolveu um plano de atuação teccursos públicos tenham destinação correta. Isso s6 podenológica buscando, em primeiro lugar, o enobrecimento do produrá ser feito com o saneamento fmanceiro e com a modto, economia de energia e aumento de produtividade. O êxito desernização gerencial do setor público.
sa política, porém, somente foi possível graças ao envolvimento
direto dos funcionários da empresa, que absorveram as mudanças,
2 0 Fazer, com urgência, uma reforma tributária e
de maneira engajada e criativa, mediante a assimilação do modelo
fiscal. Isto significa menos impostos para que toda a s0da qualidade totaL
ciedade possa pagar. Se todos pagam com boa vontade,
Existe a evidência de que, com investimentos relativamente
o Estado arrecada mais. Não podemos ter clemência
baixos e com seu atual parque siderúrgico, a empresa poderá aucom os sonegadores. Sonegar é crime. E lugar dos crimimentar consideravelmente o valor agregado de seus produtos com
nosos é na cadeia. Se o Estado for saneado e os costu-

reza:
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mes moralizados. isso significa que o Estado vai gastar
bem. devolvendo à sociedade. na fonna de beneficio, o
que arrecadou. Precisamos ter orgulho de pagar impostos. Para isso. é preciso que possamos pagá-los.
3° - Restituir ao Estado a capacidade de participar
da articulação de capitais nacionais e internacionais,
com vistas à ampliação de mercados. à modernização
tecnológica. ao desenvolvimento regional e à execução
de investimentos estratégicos.
4° - Restabelecer a confIança da sociedade na ordem jurídica e nas instituições responsáveis pela sua
aplicação e observância. Ou seja, fazer o quanto antes a
refOlma do sistema judicial. Sem justiça para todos, não
há democracia.
b) Privatização e Organização do Estado
A proposta fundamental da política macroeconômica diz
respeito à inserção da privatiza;ção no novo contexto da reorganização de um estado moderno. E o que se coloca para o Brasil presentemente, confcrme posição defendida por Moreira Ferreira,
Presidente da FIESP.
CARLOS EDUARDO MOREIRA FERREIRA-

.A privatização transformou-se numa das questões centrais da administração econômica, em todo o mundo, e
um dos fatores condicionantes do equilíbrio da ação do
Estado. Mais de 50 governos, inclusive da América Latina, estão promovendo uma revisão de conceitos, teorias
e formas de atuação. optando pela redução da presença
do Estado no domínio econômico. Estão optando, a rigor, por fazer o Estado assumir a sua destinação primária, aplicando os recursos disponíveis prioritariamente
em educação, saúde, saneamento básico e segurança,
deixando à livre iniciativa a tarefa de produzir. Em outros termos, esses governos estão fazendo uma escolha
em favor da sociedade.
Esta é uma redefmição que tem como uma de
suas condicionantes fundamentais a privatização. Desafortunadamente. a venda de empresas estatais acende
humores exasperados, porque se considera, em primeiro
lugar, não a melhoria dos serviços ou a busca da efIciência econômica, mas a perda de um hipotético controle de
bens públicos. Poucas vezes atenta-se para o fato de que,
entre nós, os bens do Estado pertencem à sociedade apenas para que ela pague a conta da inefIciência com que
esses freqüentemente são administrados, na forma de
impostos escorchantes e de serviços aviltados, sem p0der algum de influir na gestão desses bens, muitas vezes
caracterizada por desmandos, equívocos e privilégios
concedidos a uma burocracia acomodada.
O Programa de Desestatização reúne uma série de importantes objetivos para a econotnia brasileira: a própria modernização da indústria nacional, a redefmição do papel do Estado na
econotnia, a redução das dívidas públicas (tanto interna quanto externa), redução do déficit público (tendo em vista, inclusive, os
permanentes e repetidos aportes de capital feitos pelo Governo
para sanear essas empresas) e o fortalecimento do próprio mercado
de capitais, que vem ocorrendo dentro do processo de privatizações.
Outra questão refere-se à oportunidade da privatização no
tempo. A constatação de que o mercado estaria em depressão não
aconselharia um processo acelerado de privatização; antes rec0mendaria aguardar uma melhor oportunidade para o futuro. Nesse
caso, existem dois vetores: o da necessidade do País de captar re-
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cursos para a sua atividade fundamental e, evidentemente, saber a
que preço está vendendo num determinado momento. De outro
lado, à medida em que o tempo passa, adiam-se os ajustes estruturais de que o País necessita, não se criando condições estáveis de
desenvolvimento. Alguns depoimentos enfatizam estes pontos:
SERGIO ZENDRON - Não é verdade que o ti·
ming seja mim para a venda de empresas estatais. O governo tem como função primordial assegurar a taxa de
crescimento da econotnia. Essa taxa pode ser - e no Brasil será - determinada pela taxa de investimento dos
grandes grupos, não da pequena empresa. São os grandes grupos que farão os grandes projetos de investimentos e irão, com isso, irrigar, permear, dar uma capilaridade ao processo industrial.
A decisão tem que ser de ordem macroeconômica, para que o processo de venda dispare o programa de
investimentos. A questão que se coloca é a velocidade.
Existe o mercado comprador, como também as condições de se montar mecanismos de fmanciamento absolutamente inteligentes, capazes de permitir a transferência
com segurança ao setor privado por um preço justo.
Agora, a velocidade tem que ser capaz de. efetivamente,
disparar o processo de investimento na economia.
Para o então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique CardosO, a privatização está associada ao saneamento fmanceiro do
Estado. Mesmo o crescimento recente da receita, defronta-se com
o aumento do lado das despesas e com a concentração de obrigações nas mãos do Governo Federal.
Uma ação mais efetiva do Estado pode ser justifIcada em
termos de correção de desigualdades regionais. Uma região relativamente desenvolvida precisa menos de apoio do Governo do que
uma região atrasada. Um Senador da República e atual MinistroChefe da Secretaria de Planejamento, fala sobre o assunto:
BENI VERAS - A privatização é uma questão de
organização do Estado. Num Estado moderno, numa região relativamente desenvolvida em que a iniciativa privada tem a capacidade de tomar a iniciativa da atividade
econômica, não há razão para o Estado se envolver. Trata-se de repor o Estado no seu papel mais próprio, deixar
ao seu cuidado aquilo de que não está cuidando atualmente: saúde, educação, saneamento, moradia.
Veja o exemplo da Embraer: no ano passado, votou-se no Congresso US$600 milhões para equilibrar o
caixa da Embraer. Este ano ela já precisa novamente de
uns US$600 a 700 milhões de dólares para recobrir o
seu caixa. Isto é dinheiro desperdiçado. Porque uma empresa como a Embraer, se quiser treinar pessoas na tecnologia aeronáutica, pode criar um instituto de pesquisa,
gastar 20 milhões de dólares por ano e treinar essas pessoas, não precisa fabricar aviões. Provou que não é capaz de fabricar aviões de maneira econômica, por isso
tem prejuízos acumulados ao longo dos tempos.
A mesma coisa aconteceu com a Cobra Computadores. Mesmo com a reserva de mercado, não foi capaz
de desempenhar o seu papel; deu um enorme prejuízo ao
País e está caindo aos pedaços nas mãos do Governo.
A revista Veja publicou uma matéria bastante esclarecedora sobre as sidelÚrgicas que foram repassadas à
iniciativa privada. Ela revela como essas empresas têm
flexibilidade para resolver os problemas que o mercado
antepõe à atividade produtiva.
No caso de região subdesenvolvida como o Nor-
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deste, cabe' e é necessária a iniciativa do Governo. O
Porto de Suape, por exemplo, que está parando, precisa
de um investimento relativamente modesto para voltar a
funcionar e ajudar assim a região a se desenvolver.
e) Inflação e desigualdade social
No presente momento da história brasileira, dentro do contexto da política' macroeconômica, o controle da inflação passa a
ser prioridade'número um, devido, principalmente, aos seus efeitos
nefastos sobre as camadas mais pobres da população. Será muito
dificil o Pais crescer e gerar novos empregos produtivos enquanto
perdurar um quadro de desorganização de preços. 'Em grande parte, maior justiça social hoje eliminação do próprio processo inflacionário.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - A questão àà igualdade é falSamente cOlocada, se não atacarmos de frente as questões centrais. A qliestão central
hoje ~ a inflação, que é o mecanismo da reposição da desigualdade. O ,Brasil talvez tenha uma das maiores concentrações' de renda 'no mundo. Ela funciona via inflação,e a inflaÇão 'é como esses g~ses lcl:nS, inodoros e incolores: matam e não percebemos.
dJ Privatização e eompetitividade
As presentes exigências do mercado interno e, principalmente, do internacional redatnaÍIÍ das empresas, que os serviços
por eIà.s prestados sejam eficientes, para terem condições de competitividade perante concorrentes atuais ou potenciais.
JORGE GERDAU JOHANNPElER - Não há
nenhum setor em que o Governo tenha que estar presente na exécução. Na área econômica, o Estado só deve ter
uma preocupação: organizar a sua es1nltura legal para
forçar a competição dos setores. A preocupação do Estado tem que ser não de acabar com a Petrobrás e, sim,
forçá-la a ser competitiva.
A competitividade nem sempre pressupõe inúmeras empresas no mercado. Certas atividades exigem um mínimo de concentração para que as indústrias possam ser competitivas no mercado
interno e externo. É, por exemplo, o caso da petroquímica.
3.1.2 - Política industrial e tecnológica
a) Desempenho recente da indústria
A estagnação econômica do setor industrial, nos últimos
anos, teve efeitos nefastos para o Brasil. Segundo a Fiesp, entre
1980 e 1992, o Produto Interno Broto brasileiro cresceu 15,7%.
Apesar desse crescimento, o PIB per capita, ou seja, o produto
por habitante, é hoje 7% inferior ao de 1980. No mesmo período, a
indústria registrou queda de 7,4%, e a produção industrial per ca·
pita sofreu uma redução de 26,4%.
Se a produção industrial tivesse tido a mesma evolução do
PIB, estalÍamos produzindo hoje 35 bilhões de dólares a mais, ou
seja, em vez de 134 bilhões, produzÍlÍamos 169 bilhões de dólares
por ano. Se a produção industrial per capita tivesse permanecido
constante, ela seria 48 bilhões de dólares maior do que é hoje, e,
em vez de 134, tenamos um valor anual de 182 bilhões.
O aprofundamento da crise, nos últimos três anos, é evidente. Em 1992, o PIB industrial foi 14% menor que em 1989. A participação da indústria na composição do PIB caiu de 40%, em
1980, para 31,7%, em 1992, uma perda de 8,3 pontos percentuais.
Esse fenômeno tem duas explicações: a primeira é a tendência natural de crescimento da participação do setor de serviços no PIB, a
exemplo do que ocorre em outros países, a segunda é a política
econômica adotada no Pais, que afeta fortemente a indústria.
No caso da indústria de bens de consumo duráveis, a retra-
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ção se deve às altas taxas de juros, que inviabilizam o crédito ao
consumidor. O setor de bens de capital perde espl" ,a, em razão do
baixo nível de investimento na economia.
Para sobreviver à crise, a indústria tomou-se mais competitiva. Somente no penodo 90/92, houve um gaDho de produtividade
de 10%, medido pela relação produto/empregado. Embora parte
desse crescimento possa ser atribuído à terceirização, há ganhos de
produtividade efetivos, decorrente do processo de ajustamento das
empresas. Um indicador desse fenômeno é a evolução das exportações brasileiras, de produtos industrializados. Em 1992, elas foram 24% maiores do que em 1990 e 140% superiores às de 1980.
Com esse desempenho, a participação dos industrializados na
composição da pauta de exportações subiu de 56,5%, em 1980,
para 74,3%, em 1992.
b) Necessidade de uma política industrial
Vários depoentes questionaram se existe efetivamente, uma
política industrial no Brasil. Esse questionamento pressupõe a concepção de que seria necessário o Governo defmir claramente uma
política para o setor. Um dos argumentos para essa necessidade é o
fato de o Estado estar se retirando dos setores produtivos e não
dispor de um modelo alternativq ainda.
A dÍívida que persiste é se esses setores depois de privatizados, setão capazes de evoluir, a ponto de cbntribuir,' efetivamente,
para o desenvolvimento do País. Haveria qualquer outra medida
govérnamental capaz de auxiliar esse processo? Ou o melhor seria
deixar à iniciativa privada tomar suas decisões de investimentos, e
o Governo de dedicar às suas funções sociais precípuas?
'
Eis alguns trechos de depoimentos:
MAURÍCIO BORGES LEMOS - A fomlUlação
de uma política industrial implica defmir quem vai liderar o crescimento. Estamos sem as estatais, 'e até agora
não apareceu um substituto. Você não tem uina liderança para um crescimento. O sucateamento acaba vindo se
a gente não resolver a crise. Como é que a economia
cresce, gera emprego, renda, riqueza? Esse é o problema
numa economia periférica como a Argentina. E nós temos o mesmo problema, não podemos acreditar que a
Argentina é a solução. Até agora não foi. Nem o México. Então, temos de achar o nosso caminho e pensar nesse cenário pós-privatização, o que pode vir a acontecer.
ALmas STEPANENKO - Há falta de uma política industrial, assim como uma política agrlcola, para a
saúde e para a educação. O Presidente Itamar assumiu o
Governo sem ter tido o tempo que teve o Governo passado - o penodo do Bolo de Noiva - para preparar-se,
fazer um diagnóstico do Estado e estabelecer políticas e
diretrizes. Teve todo o cuidado de respeitar uma conduta
ética de não provocar uma crise institucional, conservaudo-se como Vice-Presidente. Somente à medida em que
fomos assumindo os 6rgãos os Ministérios, verificamos
o dano que havia sido causado. Funcionários da mais
alta competência, como no IPEA, um terço deles aposentou-se, desgostoso com as condições; um terço está
trabalhando em outros 6rgãos que pagam melhor, permanecendo o restante com salários baixíssimos.
O IBGE quase desapareceu. A capacidade da inteligência da máquina estatal brasileira foi des1nlída. Há
um milhão de funcionários, mas destes muito poucos
são técnicos. Não concordando com o Governo, muitos
técnicos foram colocados em disponibilidade por qualquer critério. Portanto enfrentamos enormes dificuldades, faltam-nos técnicos, e é urgente que se tomem pro-
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vidências em relação a esse problema. O wmpromisso
do Or. Pério Arida deve ser cumprido rapidamente, porque o BNDhS, repositório de toda a história da indústria
brasileira, tem que, em conjunto com o Ministério da Indústria e Comércio e o Congresso, fonnular, ainda neste
Governo, uma politica industrial, o que vem sendo reclamado pelos empresários, pela sociedade e pelo Congresso Nacional.
AMIRLANDO - A presença do Estado não foi
um retrocesso, apesar de se dizer que tenha sido; o Estado foi o grande alavancador do desenvolviment.o industrial no País. Isso é uma questão que não podemos negar; Então, talvez o Estado tenha que buscar parcerias
em outros setores e, ao menos, criar oportunidades para
que a iniciativa privada possa assumir esse papel. A nossa preocupação é com investimentos. Se o Estado perder
a capacidade de investimentos pode levar o País a um
vazio, como aconteceu com a Argentina.
c) Problemas de gestão nas empresas estatais
A crise atual das empresas estatais tem como causa, em um
dos seus vértices a má gerência a quem vêm sendo submetidas há
muitos anos, ingerências indevidas tomaram essas empresas ineficientes pela indicação de gerentes despreparados, e pela nomeação, para cargos de direção, de pessoas sem competência. Assim,
acumularam-se erros administrativos e de onlem técnica que hoje
as inviabilizam como empresas. particulannente num mundo competitivó.
3.1.3 - Dívidas das estatais e necessidade de investimentos
a)Coósideraçõcs gerais
As estatais enfrentam dois problemas principais: de um
lado, o questionamento de sua eficiência gerencial, ou seja, a sociedade põe em dúvida o acerto de suas decisões de investimento,
suas politicas salariais e de beneficios. Enfnn, quer saber se vale a
pena continuar pagando a conta. De outro lado, a crise do Estado
as impede de manter o DÍvel de investimento exigido em seus respectivos campos de atuação. Em conseqüência, elas se tomam ineficientes e passam a disseminar sua ineficiência pela economia, e o
País perde competitividade.
Alguns serviços típicos de Estado estão sendo prestados
pela iniciativa privada, como educação e saúde, porém, as camadas mais baixas da população não têm acesso a esses serviços por
serem caros. Esta é uma das conseqüências da desastrosa situação
em que se encontram os serviços sociais essenciais prestados pelo
Governo.
O mecanismo de investimento dentro de uma empresa é
fundamental para o estabelecimento de condições para a competitividade, e, portanto, para sua perenização como geradora de riquezas novas, empregos e tributos. Ora, este mecanismo se assenta
na produtividade e conseqüente lucro, que as estatais, com freqüência, perdem de vista.
Num processo de desenvolvimento acelerado, como tem
que ser o brasileiro - devido à necessidade de criação de empregos
produtivos -, a poupança nacional não é suficiente para fazer frente às mínimas necessidades. Assim, toma-se peremptória a captação de recursos externos, e em volume significativo, para investimentos estratégicos no País. Isso, porém, nem sempre é fácil, consideradas as presentes condições de instabilidade econômica do
País.
Além dessas dificuldades naturais para a vinda do capital
estrangeiro, pairam restrições legais limitando o acesso do capital
externo ao Programa de Privatização, o que deve ser revisto.

Agosto de 1994

b) Montante das dívidas
Segundo o Ministro Alexis Stepanenko, o que preocupa o
Governo é o passivo total das empresas estatais, em tomo de 107
bilhões de dólares, ter-se mantido estável de 1992 para 1993.
c) Novas formas de financiamentos
Vários depoentes propuseram novas fontes de fmanciamento para a privatização, através de recursos de fundos sociais. Os recursos da Previdência, que são dos trabalhadores, poderiam ser
aplicados em ações da privatização, o que, sem dúvida, melhoraria
a remuneração desses fundos e democratizaria mais o controle
acionário das empresas privatizadas.
3.1A - Oligopólios
a) Aspectos gerais
A questão relevante a se discutir refere-se.à possibilidade de
as transferências de empresas estatais para a iniciativa privada, virem a reduzir concorrência - em detrimento do consumidor.
Vários depoentes manifestaram preocupação quanto à eficácia da legislação para impedir a concentração industrial. Também
são apresentadas algumas propostas que pennitem evitar se criem
condições para o seu aparecimento.
Questionado sobre se há no Brasil mecanismos eficazes
para combater os trustes ou as excessivas concentrações de capitais em setores estratégicos, Gerdau Johannpeter respondeu que a
nossa legislação não é eficiente, e os projetos que ai estão são piores ainda do que o sistema atual, porque estão querendo estabelecer autarquias com receita e decisões próprias, desrespeitando os
sistemaskgais:
.
JORGE GERDAU JOHANNPETER - Não procuraria soluções, pois hoje esse capítulo, na economia
internacional, está superado pelo mecanismo de abertura
da economia. O exemplo do aço está aí. Tenho que baixar direitos aduaneiros e possibilitar a importação. Então, ficam pouquíssimos casos eventualmente com esse
problema. Resolvo o problema muito mais por mecanismos globais do que estabelecendo uma legislação. Essa
legislação que hoje se discute no Brasil está superada.
Países como a Alemanha, os Estados Unidos e outros
praticamente resolveram esse problema por mecanismo
de competição de mercado.
b) Setor de fertilizantes
A preocupação de concentração no setor de matérias-primas
para a elaboração de fertilizantes decorre da importância desses insumos para a agricultura brasileira, particulannente na produção
de alimentos. Segundo opinião de depoentes na CP!, este problema se encontra superado, não só pelo número de empresas existentes no mercado, como também pela política tarifária de importações adotada no presente, pelo País. Qualquer tentativa de elevação
de preços internos de fertilizantes seria contraposto a importações
dos produtos.
WLADIMIR PUGINA - A indagação sobre a
existência de um grupo controlador, e se ele, de alguma
fonna, estaria exercendo algum controle sobre o mercado, pode ser elucidada com três argumentos: primeiro,
esse grupo de empresas controla, aproximadamente,
35% do mercado brasileiro. Não existe monopólio ou
oligopólio com 35% do controle de mercado. Segundo,
o mercado fmal de fertilizantes, no Brasil, é atendido por
cerca de 300 empresas, microempresas, médicas e pequenas, e as maiores não chegam a ter uma participação
no controle de mercado SlIperior a 10%. Terceiro, o mais
importante, o grande fator de equilíbrio no mercado são
as importações. As tarifas para importação dos fertili-
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zantes foram drasticamente reduzidas. Tivemos, há alguns alguns anos, tarifas de 30% a 45%. Hoje, as tarifas
vigentes no mercado são as mais baixas possíveis. A tarifa mais alta é de 10%, indicando que o melhor balizador de preços, indiscutivelmente, é o próprio mercado
internacional.
Então, a conjunção de um número grande de empresas ofertando produtos aos agricultores, sem uma
participação expressiva de qualquer delas, com o mercado internacional, que é o grande balizador, são os indicadores para a segurança do nosso agricultor. Temos empresas nacionais de grupo concorrendo conosco, como o
grupo da Quimbrasil, o Grupo Ipiranga Serrana; temos o
grupo da Anglo-América via Coopebrás. As maiores
empresas do setor de fertilizantes não participam do nossoGrupo.
A maior empresa brasileira no mercado de fertili~
zantes é a empresa Trevo, do Rio Grande do que não faz
parte do nosso grupo. Ela importa uma parte e é cliente
nossà. Então, no mercado de fertilizantes, a importação é
um grande instrumento regulador. A grande produção de
fosfatados é nacional,é o Grupo participa com cerca de
38% a 40% no total da produção. Há um grupo grande
de outras empresas que fabricam esses fosfatos, como
Ipiranga Serrana e a Coopebrás.
No caso da nitrogenados, a situação é diferente. A
Ultrafértil responde pela produção nacional de aproximadamente 44% da amônia, 37% da uréia. Nos casos de
nitrocálcio e nitrato, a participação da Ultrafértil na produção nacional desses derivados é de 100%, já que ela é
a única produtora.
c) Setor siderúrgico
No caso da siderurgia, vários depoentes enfatizaram que o
período de concentração excessiva não existe. Em primeiro lugar,
nenhuma empresa domina de tal fOlDla o mercado interno que possa detelDlinar sozinha os preços a serem praticados pelas demais.
Em segundo lugar, novamente o mecanismo de abertura de mercado permite importações, a qualquer elevação significativa dos preços.
A dominância acionária das empresas e o mecanismo de fixação de preços dos produtos do setor sidelÚrgico foram objeto de
declarações em vários depoimentos.
JORGE GERDAU JOHANNPETER - No caso
da Usiminas, a liderança é essencialmente dos emprega.-.
dos com os japoneses. O resto está ali dando contribuições de inteligência; não há comando do sistema. Essas
modificações não dizem respeito à privatização mas, sim
à reestruturação. De outro lado, o maior controlador é a
Vale do Rio Doce, uma empresa estatal que na área de
aço no Brasil, mantém o monopólio praticamente do fornecimento de minério. Os mineradores privados se pre0cupam com esse fato. O grande comandante do processo
é a Vale do Rio Doce.
O sistema funcionou bem, mas porque as regras
gerais do País para as sidelÚrgicas são de tal ordem que
ninguém consegue aumentar um dólar a mais o aço no
Brasil do que o preço da importação mais os fretes. Isso
significa 20, 30 dólares, que é menos de 10% do preço.
O que acontece na siderurgia? Temos dois tetos
de preços - o preço mínimo e o preço máximo. O preço
mínimo é estabelecido pelo preço da exportação. Eu não
consigo abaixar mais os preços do que aquele da expor-
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tação. Então, a competição existe, nas empresas e principalmente no setor sidelÚrgico, que tem um excesso de
produção fantástico, que chega às vezes a 50%, conforme a situação de flutuações do mercado. Temos como
preço de queda máxima, o preço da exportação. Como o
setor exporta maciçamente, nenhum Grupo Gerdau ou
Bozzano pode derrubar uma em~sa, a Usiminas. O
preço mínimo é o da exportação. É igual ao cenário internacional. E o preço máximo que alguém consegue fazer é o preço da internação mais os direitos aduaneiros.
ALDO NARCISI - A fOlDlação do capital da Usiminas é de alguns sócios, enquanto da Cosipa, são outros. Não tem nada a ver a Usiminas com a Cosipa. E
essa medida de 49,47%, para o nosso Grupo, era muito
interessante. Se ela tivesse 45%, 44% ou 35% teria o
mesmo poder dos 49,47% porque há a necessidade de
75% de controle para ter o poder de decisão.
Essa é a fOlDla muito bem feita de uma empresa
nova, de um modelo novo. E mais, isso passa por uma
administração compartilhada, onde cada um usa a sua
vocação. A Nippon Steel entra com a sua vocação na
questão tecnológica. Esse foi o grande sucesso. O Banco
Bozzano ficou com a área fmanceira, onde está sua vocação e onde temos os grandes problemas. A Usiminas
fica com o gerenciamento da empresa: como produzir
aço, etc., mas colocando quatro ou cinco pessoas dentro
da Usiminas, respeitando os técnicos da Cosipa. E nós,
com a nossa condição de comerciantes, estamos lá dando a nossa assessoria na área comercial. Então, essa é
uma administração compartilhada. O poder não é nosso,
não é do Bozzano e não e da Usiminas. O poder é de
75% das ações.
A Cosipa é uma empresa independente. O que
nós fIZemoS foi uma coisa genial: conseguimos que o
empresário de porte médio participe de um processo
grande e passe a ser respeitado numa licitação desse tamanho. Eles acharam que não tínhamos inteligência e não
nos tínhamos preparado suficientemente para participar de
uma licitação desse tipo. Estávamos preparados e ganhamos. Eu sou o presidente do conselho. O nosso grupo dos
seis, que é considerado um grupo pequeno, tem a presidência do Conselho da Companhia. Tem essa presidência e o
comando, através dos três quartos em votação.
A questão do mon0p6lio é interessante. AfllDlOUse que quem comprasse a Cosipa teria o monopólio. Se
20% determinam o monopólio de alguma coisa, conforme estabelece a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Econômico, não se poderia vender nenhuma empresa.
Na época da Siderbrás, ela tinha 100% de toda a produção nacional de aço.
Hoje, podemos importar aço com taxação zero;
não custa nada, está resolvido. Então, que monopólio é
esse que não existe? E mais: s6 a colocação de que o
mon0p6lio s.ma na chapa grossa é um absurdo muito
grande. O Brasil produz um milhão é meio de toneladas
de chapa grossa, exporta 900, sobram 600 mil. Um monopólio exportando 60% do que produz? Isso também
não faz muito sentido.
d) Setor petroquímico
No Brasil atuam no setor petroquímico, além da Petroquisa,
o Grupo Ipiranga, a Odebrecht, o Grupo Ultra, o Econômico, a
Mariane, a Exxon, a Dow Chemical, a Union Carbide, a Unipar.
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Portanto, são muitas empresas.
Quanto à concentração no setor considerado, a questão é
bastante complexa. Em primeiro lugar, há fortes argumentos a favor de uma certa concentração na pelroquímica, condição para que
possa ser eficiente e competitiva. A dispersão em muitas unidades
pequenas não permite escala de produção que as leve à condição
de competir no mercado internacional.
PAULO GEYER - Uma indústria pelroquímica
só 'é competitiva quando houver a conglomeração, a ser
obtida através de fusões ou troca de portfólios. Isso porque, diante da abertura da economia nacional e sua exposição a uma concorrência muitas vezes predatória no
mercado mundial, com expressivos excedentes, a indústria para sobreviver precisa ainda ganhar em escala e escopo.
~
~
,
EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA - E
necessária a concentração econômica no setor pelroquímico. Várias empresas têm interesse na petroquímica,
através de empresas operacionais. A Ipiranga é sócia da
Exxon numa detezminada sociedade; a Ipiranga é sócia
da Suzano e da Shell, em outra, e com a Pelroquisa,
numa outra sociedade. Na questão da reestruturação, os
grupos estão se aproximando para tentar, por meio de
aglutinações, chegar a empresas operacionais mais competitivas.
Não parece haver objeções quanto à política de abertura da
eConomia brasileira, com regras claras e salvaguardas contra um
comércio desleal. As vantagens são sobejamente conhecidas,
como aumento da eficiência e, conseqüentemente, redução de custos. O que o setor exige são mecanismos que permitam evitar ações predatórias de comércio internacional, prejudicando o desenvolvimento sadio do mercado nacional.
3.2 - Aspectos operacionais
3.2,1- Legislação, normas e formalidades
O PND foi criado e regulado, em suas defmições básicas,
pela Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990.
Esse diploma legal defme os objetivos do PND, prevê uma
Comissão Diretora do Programa e institui o Fundo Nacional de
Desestatização. Estabelece as formas operacionais da privatização
e um conjunto de exigências sobre os procedimentos a serem adotados nos projetos de privatização.
A citada lei foi regulamentada pelo Decreto n° 99.463, de
16 de agosto de 1990. Em. 19 de janeiro de 1993, foi editada um
nova regulamentação do PND, mediante o Decreto n° 724, que
substituiu e revogou o anterior.
Alguns conceitos gerais foram emitidos nos depoimentos
junto à CPI:
FREDERICO VICfOR MOREIRA BUSSlNGER - A fonnalidade é absolutamente necessária para
quem está mexendo com milhões ou bilhões de dólares e
até mesmo tomando decisões históricas.
SÉRGIO ZENDRON - A lei é hiper-regulamentada na medida em que exige um ritual definido quanto a
informação ao público sobre cad'i projeto de privatização. Ela obriga que se diga quanto o Governo investiu
na companha e quanto recebeu dela, exige um conjunto
de informações: é de fato um prospecto de venda absolutamente completo, o que demanda obviamente, estudos bastante relevantes sobre a questão.
Há outras amarras não legais, que foram impostas
por decreto do Poder Executivo. Existe um conjunto de
pontos que hoje hiper-regulamentam a execução do Pro-
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grama e não decorrem da lei, mas, sim, do decreto que a
regulamenta. Por exemplo a contratação de três consórcios de consultores.
Importa salientar alguns depoimentos referentes à própria
lógica interna do PND que, segundo se entende, deve preceder às
nOID1as e formalidades:
FREDERICO VICfOR MOREIRA BUSSlNGER - Antes de tudo, era preciso que se pensasse o processo decisório do Pr0grama Nacional de Desestabilização com a lógica organizacional, com a lógica sistêmica.
Uma vez acordado esse processo, poderiam ser elaboradas as normas específicas, sejam aquelas objeto de lei,
de decretos ou de regimentos internos da própria Comissão.
Além de constar nas titulações do Programa e do
Fundo, a palavra desestatização só aparece uma única
vez rnais, no art. 13 da lei. Enquanto isso, a palavra privatização surge pelo menos oito vezes na lei e quarenta
e cinco vezes no Decreto nO 724, que a regula, sendo seis
delas apenas em seus títulos e capítulos ou seções.
Deve ser registrado, todavia, que mesmo o art. 13
mencionado fala de normas do processo de desestatização traçadas nos artigos anteriores que, na verdade, só
tratam de processos de privatização. Não há como não
se concluir, assim, que privatização e desestatização são
palavras ou conceitos usados intercambi'damente, indiferentemente, tanto na !ei quanto no decreto - o que me
parece um descuido - E certo que a maior parte das desestatizações previstas ocorrem ou ocorrerão através de
privatizações. Talvez ai a razão da liberdade no uso intercambiado dos conceitos. Mas seria certo considerarem-se liquidações e dissoluções formas de privatização? De desestatização certamente o são. Mas a mim me
parece que jamais de privatização. O legislador resolveu
a questão defmindo no art. 4° da lei e art. 5° do decreto,
que liquidações e dissoluções são - formas operacionais
de privatização - talvez quisesse dizer de desestatização.
Esse é apenas mais um exemplo das debilidades da lei e
do decreto, que não são apenas semânticas e que, em
qualquer revisão precisam ser corrigidas.
JAIR MENEGUELLI - O marco institucional
que regula atualmente as ações do Governo, no âmbito
da participação do Estado no setor produtivo, é a Lei n°
8.031/90. Essa lei, que foi imposta à Nação através de
medida provis6ria baixada por Collor, no início do seu
Governo, é antidemocrática, autoritária e centralizadora.
Através dela, o Executivo arrancou da sociedade o verdadeiro cheque em branco, para deliberar sobre questõe~
que dizem respeito à construção de um novo País. E
com o objetivo de cassar esse cheque em branco que a
CUT reivindica a suspensão do atual processo de privatimção, para que a sociedade possa se manifestar democraticamente sobre ele e construir um novo marco institucional para essa discussão, o que exigiria a revogação
dessa lei.
Em relação às várias fases do processo de privatização, há
alguns depoimentos típicos que procuram esclarecer ou criticar os
procedimentos:
SÉRGIO ZENDRON - No que diz respeito à
questão do processo técnico, uma empresa é incluída no
Programa de Privatização pelo Presidente da República.
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O processo de inclusão pode dar-se de fOl1lllr expedita,
como o foi através do Decreto nO 99.464, de 1990, que
incluiu um conjunto de companhias a serem privatizadas. Essa inclusão se deu baseada em estudos, levados a
efeito em organismos do Governo Federal, caso do
IPEA, caso do próprio BNDES, envolvendo seto:t;es de
siderurgia, de petroquímica, de fertilizantes, levando em
consideração experiências procedidas em diversos países
e o risco de concentração industrial.
A contratação de consultores se dá de acordo com
outro regime legal, antigamente o Decreto-Lei n° 2.300;
atualmente, a partir de 1993, a Lei nO 8.666. Trata-se de
uma comissão totalmente especializada, independente da
diretoria do Banco, fonnada por técnicos do quadro permanente do BNDES, todos com mais de 15 anos de experiência, para fazerem essas avaliações. Os consultores
e auditores escolhidos iniciam o que se chama de estudos. Os estudos são bastante demorados e, durante o
curso desses estudos, são realizadas audiências públicas.
Existe um cronograma que não está marcado, mas
aparece na fase pré-leilão. É a época de efervescência
política. É o momento em que a sociedade e, automaticamente, o Congresso referem as ansiedades do processo iminente da transferência de controle da companhia.
Quando tudo corre bem, o processo de privatização todo
dura um ano. Na realidade, é no mês [mal que ele emerge com uma pressão muito grande. Ações judiciais, então, são tentadas. Elas normalmente entram dois a três
dias antes da realização do leilão, algumas delas, inclusive, rechaçadas, porque os juízes entendem que se está
buscando até a manipulação do proprio Poder Judiciário.
É, lamentavelmente, a fase em que acontecem os debates, mas a fase fmal de um processo de privatização. Durante o curso desse processo técnico, a Subcomissão da
Comissão de Economia da Câmara acompanha pari passu o processo, tem infonnações de como evoluem as
contratações dos consultores, e relatórios preliminares
são encaminhados. Da mesma fonna, o Tribunal de
Contas da União tem um acesso bastante grande.
O leilão e a liquidação financeira são processos
que fmalizam a questão da transferência do processo de
privatização.

mÃo AGRIPINO MAIA - A lei determinava
que a Comissão de Desestatização defmisse o Programa,
apresentasse ao Presidente da República todas as sugestões em torno do programa, e o BNDES seria o gestor
do Fundo Nacional de programa, e o BNDES seria o
gestor dos recursos e do processo de privatização de
cada uma das empresas.
O Programa foi, então, desenvolvido a portas fechadas. A Comissão e o BNDES decidiam e deliberavam, sobretudo sem ouvir ninguém. Nenhum setor, seja
o petroquímico, seja o sidenírgico, seja o de fertilizantes
ou mesmo o de outras empresas que foram privatizadas,
jamais foi ouvido. Jamais se cumpriu o que detenninava
a lei; a redefmição da política industrial do Estado. Em
nenhum momento se tratou disso.
Essa proposta começava pela defmição do papel
do Estado na economia. Entendo que existem empresas
que dão lucro que devem ser vendidas integralmente;
entendo que existem empresas que dão prejuízo que têm
que ficar nas mãos do Estado, ainda que dando prejuízo.
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RUI DE CASTRO - As reuniões não eram secretas. Há momentos em que elas se tomam secretas, na
hora da decisão, porque está na lei; mesmo porque, às
vezes, há mais de 100 pessoas lá, e o debate é bravo. Então, na hora, todo mundo já falou o que quis, está tudo
muito bem. Então, há um fmal, como se faz no Congresso, e como se faz num juri, como se faz em tantas outras
situações. Não é para esconder, não é para perder a
transparência, é porque se faz preciso. São alguns minutos, geralmente; já está tudo discutido e nós pedimos
para que as pessoas se retirem. Se dependesse de mim,
tiraria isso fora. Não é relevante, é só o fonnalismo da
lei.
FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER - As bases do programa estão mais resolvidas. O
processo decisório está mal elaborado; a responsabilidade está diluída, está difusa. Existem diversos buracos negros e, ao mesmo tempo, diversas zonas cinzentas no
processo decisório, nas bases jurldicas do processo. Entendo - e é disso que quero aqui tratar - que a tramitação da Medida Provisória que agora está no Congresso é
uma excelente oportunidade para essa questão ser discutida e o Programa realinhado.
3.2.2 - Comissão Diretora do PND e BNDES
Durante muito tempo, fez-se uma comusão muito grande
com relação ao papel do BNDES, tendo em vista que havia uma
mesma Presidência para o BNDES e para a Comissão Diretora;
uma mesma pessoa exercia os dois cargos, o que dava a entender
que as decisões seriam defmidas dentro do BNDES (o que não é
verdade).
Mais recentemente, com a edição do Decreto-Legislativo nO
1 que aprovou a composição da Comissão, a partir de fevereiro ~e
1993, ficou mais claro o papel do BNDES, uma vez que seu PreSIdente deixou de ser também Presidente da Comissão. Conseqüentemente ficou com o BNDES o papel de gerir e instruir o processo,
prestar todas as infonnações, cumprir, portanto, os diplomas legais
que defmem cada uma das etapas do processo de privatização,
executar as decisões da Comissão Diretora e da própria Presidência da República, contratando, mediante licitação pública, as consultorias para a realização das duas avaliações econômicas e, ainda, uma consultoria para a área contábil, jundica e de avaliação
patrimonial.
O BNDES também intermedia, para a Comissão Diretoria,
as recomendações das consultorias sobre as condições gerais de
privatização e mesmo com relação aos apstes prévios que devem
ser feitos nas empresas a serem privatizadas. Durante o andamento
dos trabalhos, o BNDES procede também à divulgação dos processos de privatização, publicando os seus editais para cada evento
a ser realizado, participa de reuniões técnicas com empregados das
empresas com sindicatos, com vereadores, com deputados estaduais - reuniões essas que visam discutir e informar cada um dos
pontos da privatização de cada empresa, ficando as decisões ftmdamentais a cargo da Comissão Diretora e da Presidência da República.
O BNDES por lei, jamais foi gestor do PND, ele sempre foi
o gestor do Fundo de Desestatização - onde se depositaram as
ações das empresas que foram incluídas no programa de privatização - e atua como uma Secretaria Executiva da Comissão, fazendo executar os trabalhos de acordo o que prescreve a lei.
Por que se criou o Fundo? Para que o Governo tivesse controle e pldesse sabe que estava vendendo. Várias das empresas
que estavam sendo privatizadas, no passado, sequer tinham o livro
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de registro de ações, e não se sabia o que estava sendo vendido.
Hoje, a lei obriga a empresa incluída no programa de privatização,
a depositar essas ações no prazo de 5 dias. O BNDES faz a custódia dessas ações - ou conjunto de atividades detenninadas pela
Lei nO 8.031: contratação de consultores, acompanhamento da elaboração dos estudos, garantia da execução dos cronogramas e envio à Comissão Diretora dos elementos necessários ao seu processo de deliberação, uma vez que a Comissão tem competência para
o exercício das decisões maiores relativas à venda do patrimônio
público.
A decisão de incluir qualquer empresa no Programa é de alçada exclusiva do Presidente da República, e a decisão de dar partida a um processo de privatização é da competência da Comissão
Diretora.
A Comissão Diretora é composta de 15 membros: 5 governamentais e 10 não-governamentais. Mas não conta, hoje, com os
quinze titulares que começaram. Essa Comissão é atípica. Ela não
tem dedicação exclusiva porque os seus membros não são remunerados; não dispõe de espaço f"lSico, seus membros recebem uma
passagem áerea e vão ao Rio de Janeiro toda semana, quando há
reunião, um dia na semana; recebem o material, via de regra, com
dois 00 três dias de antecedência, às vezes, quatro e, às vezes, na
véspera, para deh"berar, durante esse dia, numa sala de reunião do
BNDES. Nenhum dos membros da comissão pode estudar processo nenhum e, até hofe, nenhum membro foi relator de algum processo: o relator é sempre o BNDES.
. Quanto à assessoria prestada à Comissão Diretora, precisamos distinguir três situações. A Comissão é uma SÓ, mas é composta de um terço de membros governamentais e dois terços de
não-governamentais. Quanto aos membros governamentais, é possível que tenham uma assessoria própria, na estrutura de seus Ministérios, se bem que não há nada foonalmente previsto nesse sentido.
Um caso mais dificil é o dos dois terços de membros nãogovernamentais. Por se tratar de uma atividade não remunerada,
como esses membros não-governamentais podem ter a sua assessoria pessoal?
Mas há também a pr6pria assessoria da Comissão, e essa
tem sido feita - a despeito de não haver, para isso, uma previsão
explícita - pelo gestor do Fundo, o BNDES. Ou seja, o levantamento de dados, as análises são trazidas pelo BNDES, pelos consultores contratados. Essa assessoria institucional é prestada à C0missão.
Foi apresentada proposta, e rejeitada, para modificar esse
sistema de funcionamento da Comissão Diretora. O que mais pre0cupava eram as freqüentes ausências de membros da Comissão, o
que levava à convocação do suplente, totalmente despreparado.
Tudo isso tomava muito dificeis as decisões na Comissão. Não foi
aceito que os suplentes fossem a todas as reuniões, a ftm de se
manterem atualizados. Foram até mais longe: em dias de reunião,
quando chegava a hora das deliberações, depois que se ouviam os
representantes dos consultores, dos empregados e dos diretores das
empresas, a reunião passava a ser fechada, e os suplentes eram retirados do plenário, porque não podiam assistir às deliberações da
Comissão.
3.2.3 - Setores '~ Empresas Incluídas no PND
Inicialmente, pelo Decreto nO 99.464190, foram priorizados,
para ftns de privatização, os setores sidenírgico, petroquímico e de
fertilizantes, em razão de ser neles dominante a presença estatal e
também devido à natureza industrial de suas empresas - a Comis-,
são Diretora é instada, nesse mesmo Decreto, a orientar seus traoolhos com vistas à política industrial do Pais e a incluir no PND
empresas dessa natureza. As empresas de selViços públicos depen-
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diam. ainda, da aprovação e da regulamentação de nova Lei para a
Concessão de SelViços Públicos - um projeto concebido pela C0missão Diretora do PND.
Além das empresas dos três setores principais, foram incluídos, no início do PND, a Embraer, a Cobra e o Lloyd Brasileiro,
além de empreendimentos assumidos pelo BNDES. "
Em 1992, duas empresas federais, primariamente de distribuição de energia elétrica (a Light e a Escelsa); e a estatal federal
que controla o transporte ferroviário (a RFFSA) fOfll.l:ll incl:pídas,
dando início à segunda fase do Programa, com ênfase na desestatização de empresas de selViços públicos.
Até junho de 1993, 66 empresas estavam incluídas no PND,
sendo 32 controladas, direta ou indiretamente, pelo Governo Federal e 34 participações minoritárias da Petroquisa e da Petrofértil
em empresas do setor privado. (Ver Quadro.)
Empresas incluídas no PND
Posição emjunho de 1993

Petroquímica
Copesul

PQU

Copene

EDN

Petroflex

CBE

FCC

Metanor

Álcalis

Oxiteno

Acrinor

Nitroelor

Nitriflex

Polibrasil

Ciquine

Pronor

Pólisul

Poliderivados

CBP

Nittocarbono

PPH

Poüolefinas

CPC

COR

Triunfo

Petrocoque

Deten

Salgema

Polialden

Alclor

Politeno

cinal

Polipropileno

Coperoo

Outros

Sidemrgia

Fertilizantes

Usiminas

Indag

Piratini

Fosfértil

Usimec

Lloydbrás

csr

Uhrafértil

SNBP

AGEF

Cosinor

Goiasfértil

Celma

RFFSA

Acesita

Arafértil

~

Valec

Mafersa

Embraer

CSN

Nitrofértil

EDa.lia.

Cobra

Cosipa

ICC

Mine • Caraíba

Light

Açominas

Petrofértil*

Banco Meridional

Escelsa

Estatais: 32
Total de
Empresas: 66

Participações Acionárias: 34

Fonte: BNDES, Gabinete da Desestatização
Itálico: Empresas privatizadas ou desestatizadas até jInho de 1993
Subljnhada: Empresas em liquidação
* A Petrofértil e a Nitrofértil foram excluídas do PND pelo Decreto nO 844, de 24-6-93.
Acentuada divergência de opiniões marcou a inclusão de
detenninados setores 00 empresas no PND. Questionou-se sobretudo o afastamento do Estado de posições estratégicas para o País.
O Sr. Frederico Victor Moreira Bussinger, membro da C0missão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, revela
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que, apesar de haver previsão na Lei n° 8.031 e no Decreto n°

724'93, a decisão para inclusão de empresas no PND tem sido unilateral, do Presidente da República, sem ouvir a Comissão Diretora.
Um depoente - o Sr. Roberto Villa - entende que se acha
expressa, no ootJx> e no espírito da legislação que rege o PND, a
presunção de que as empresas em des~tatiza.ção são geradoras de
déficit público e devedoras da União. E o que se poderia inferir do
fato de que'os Decretos nOs 99.463 e 99.464 hierarquizam como os
recursos oriundos da venda devam ser usados: antes de mais nada,
pagar as dívidas vencidas ou vincendas com a União.

3.2.4 -

F~rmas de Desestatização

,O Decreto nO 724, de 19 de janeiro de 1993, que consolida a
regulamentação da Lei nO 8.031/90 estabelece a possibilidade de
serem adotadas, nos projetos de privatizaçãó, as seguintes modalidades operacionais:

L alienação de' participaçãollcionária. inclusive
do bloco de controle acionário, que será efetivada, preferencialmeDte, de modO a propiciar pulverização das ações representativas da participação societária junto ao público, aos acionistas, aos empregadoS, aos fomeCedores
.e aos consumidores da sociedade; ,
n. abertura do capital social da sociedade;
llL aumento do capital social da sociedade, com
renúncia ou cessão, total ou pardal, dos direitos de subscrição por parte da União ou da respectiva controladora;
IV. transformação, incorporação, fusão óti cisão
da sociedade;
V. alienação, arrendamento. locação, comodato
ou cessão de bens e instalações da sociedade; e
VL dissolução da sociedade ou desativação parcial de seus empreendimentos, com a conseqüente alie_nação de elementos do ativo patrimonial.
O mesmo Decreto, em seu art. 39, détermina que a aliena-'
ção de ações de companhias - o mesmo valendo para quotas de
responsabilidade limitada de sociedades - se faça mediante:
L leilão piíblico, em pregão especial de bolsa de
valores do País; ou
n. distribuição das ações (ou quotas) a preÇo fixo
e com garantia de acesso, de modo a propiciar sua pulverização ao público, inclusive aos acionistas minoritários, aos empregados, aos fornecedores e aos consumidores.

Como a alienação de ações foi o item que mais contribuiu
para os resultados do PND, é justo inferir ter sido esse o motivo
porque essas duas modalidades de alienação (leilão e venda direta
a preço fIXO) tenham se sobressaído nas privatizações.
Em Avaliação e Agenda do Programa Nacional de Desestatização, Tourinho e Viana assinalam que os processos de privatização do PND têm privilegiado o leilão público e, em alguns casos,
uma oferta ao público a preço fIXO, com quantidades limitadas por
investidor. Em casos de absoluta falta de interesse de investidores
pelas empresas, foi possível realizar algumas privatizações através
de venda direta das ações aos administradores ou aos empregados
da estatal.
Entre os depoentes da CP!. porém, o pólo de controvérsia é
o leilão; só a ele se referem para criticá-lo, ou para o pstificar. As
opiniões se dividem.
O Sr. Jorge Gerdau Johannpeter afmna que o leilão não é
mim e é um processo que, no seu entender, desenvolveu-se com
absoluta seriedade, sem qualquer tipo de favorecimento ou de in-
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formação privilegiada. Ainda assim, "é um pOuco aberto demais",
por não estabelecer pre-qualificação para os participantes - a qual,
aliás, crê qué séria indesejável se fosse muito exigente - "Seria
melhor um processo de demOCratização mais ampla. Mas, na nossa
cultura, não~mos vender sem controle. O BNDES- pede, depois; que todos· os passivos sejam demonstrados. Então, na noSsa
cultura, não haveria outra opção a não ser o leilão", conclui o depoente.
O Ministro Alexis Stepanenko,ao contrário; entende razoável a adoção de sistemáticas alternativas ao leilão:
, ALEXIs STEPANENK.O -' ..• maior democratizaçãO· do capiW, .dinamização do processo
novas
metodologias, porque a metodologi;latualmente utilizada é cara, lenta e, mesmo assim, discutível. .Podemos encantrl!! formas mais criativas. Por exemplo, no caso da.
.Nitrofértil, uma. solução seria. voltar ara a Petrobr9i:,
Como também vender ações da Nitrofértil no. pr6prio
Nordeste, democratizando o capital para ,que empresário nordestino ficasse com uma parte e a Petrobrás pudesse ficar com a outra. Temos que pensar nessas novas
metodológias, eliminaros erros e as distorções; muito
tem se discutido, e veIIÍos isto como pontos impolilmies
para o aperfeiçoamento do processo, para umareOrlení2.çãó d<;> processo, para seu esclarecimento e transparêucia.
Meios:. vamos desenvolver o CADE, a Secretária
Nacional de Defesa Econômica, o Tribunal de Contas,
que já está participando; destinar parte do capital para
venda ao público por meio da rede bancária de balcão.
Esse capital é do pOvo brasileiro, que é o contribuinte, e
é justo que ele participe desse capital.
Faeilitar·acesso aos trabalhadores através do ·uso
optativo dos fundos sociais, ou seja, o'trabalhador terá a
opção, não será retirada dele; ele a fará, se assim o desejar.
É preciso que, ao invés da pOupança na ciranda financeira, criemos no brasileiro o hábito de ter a poupança do patrimônio de empresas produtivas, provocando
até uma revolução na questão brasileira, estimular outras
empresas a abrir o seu capital.
E, se possível também, negociar a divida ou o
passivo trabalhista que, em várias empresas - no caso, a
Rede Ferroviária - é muito grande. Aumentar a participação em cmzeiros reais, vender controle e guardar ações preferenciais que serão, mais tarde, valorizadas. Esses
são os novos mmos; não são definitivos - poderão surgir
mais 20 sugestões.

eom

o

O Sr. Roberto Campos contrapõe, ao leilão, modelo experimentado em outros países:
ROBERTO CAMPOS - Há outros processos de
privatização. Sabemos da privatização tcheco-eslovaca e
mssa, - que eu havia proposto, aliás, em 1982, para aplicação no Brasil, - que é pura e simples doação da empresa. No meu caso, seria doação das empresas consideradas deficitárias cronicamente, aos funcionários, para
que eles as gerissem ou liquidassem, confOlme o caso,
exonerando-se o Governo da responsabilidade e da manutenção.
No caso da Rússia e da Tcheco-Eslováquia, é
simplesmente a distribuição de vauchers ao público,
vauchers que podem ser utilizados para compra de ações, ou diretamente ou por via de venda a bancos de in-
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vestimentos que compactam um determinado número de
ações para tornar factlvel o exercício de controle.
O pior dos métodos, o mais lento, o mais conlro;
verso é o nosso leilão com fJXação de preço mínimo. E
extre!Jlamente dificil de chegar-se à avaliação de um
preço mínimo justo.
Por sua vez, o Sr. André Franco Montoro Filho, Presidente
da Comissão Diretora do PND, reporta-se à determinação do preço
mínimo de venda das participações acionárias do Governo, para
justificar a adoção do leilão:
ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO - De
fato, é rigorosamente impossível prever com exatidão o
que vai ocorrer com uma determinada empresa nos próximos 10 ou 20 anos, para assim detez,minar o seu potencial de lucro e, portanto, o seu valor. E necessário prever
qual será o desempenho da economia brasileira, da economia mundial, quais serão as regras e procedimentos
do comércio e das relações internacionais, qual será o
desenvolvimento tecnológico do setor, da empresa e de
diversos outros aspectos econômicos, fInanceiros, jurídicos e s6cio-políticos.
Torna-se necessário pensar, especular sobre uma
nova empresa, sobre nova administração e uma nova
realidade. É exatamente por causa dessas incertezas inerentes ao processo de avaliação que, de forma sábia, a
regulamentação do programa de privatização prevê que
a alienação se dê preferencialmente sob a forma de leilões públicos, sendo o preço mínimo ou inicial do leilão fixado pela Comissão Diretora; é o leilão que irá determinar o preço final de venda.
A sistemática dos leilões públicos e abertos, com
alta publicidade. é exatamente a forma mais usual de se
conseguir o maior preço. É largamente utilizado, tanto
pelo setor privado, por exemplo, em uso de bancos que
recebem bens por execução de devedor, como pelo setor
público, bens apreendidos em alfândega.
Um leilão, com ampla publicidade e livre acesso,
é, apesar de não perfeita, a melhor sistemática conhecida, por ser simples e transparente e obter-se o maior preço que eventuais compradores estariam oferecendo.
O atual processo de elevação de participações
acionárias do Governo Federal poderia e deveria ser
aperfeiçoado. Seria extremamente vantajoso que houvesse um processo mais agressivo de vendas à semelhança do que se observa no setor privado e mesmo em
programa de privatização em outros países. Poderia e
deveria haver mais propaganda, ofertas e rmanciamentos
de vendas a prazo, sistemáticas alternativas de leilão,
pesquisas de sondagem de mercado e diversos outros
mecanismos de marketing.
É conveniente observar que, para a venda da Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), empresa petrolífera da Argentina, o próprio Presidente Menem e o Ministro Cavallo visitaram 18 países para estimular o interesse
de compradores.
3.2.5 - Participação dos Empregados
No art. 1° da Lei nO 8.031190, que criou o Programa Nacional de Desestatização, encontra-se, entre seus objetivos fundamentais, "a democratização da propriedade do capital das empresas
que integrarem o Programa".
A participação dos empregados na aquisição de ações das
empresas privatizáveis atendeu não somente a esse objetivo, a
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maior socialização do capital, como foi também uma forma de minimizar as resistências à privatização.
É revelador o depoimento do Sindicalista Luiz Antônio Medeiros, quando se refere à privatização da Usiminas, em que os trabalhadores compraram 10% da empresa:
LUIZ ANTÔNIO MEDEIROS - A pesquisa da
posição dos trabalhadores, antes da privatização, resultou favorável. com um índice de 70%; agora, depois da
privatização, ela indica que há mais de 90% de trabalhadores favoráveis à privatização. Eles saíram lucrando,
suas ações se privatizaram, a empresa tem como norma
uma parceria com os seus trabalhadores".
O Sr. Luís Nassif é ainda mais incisivo em seu depoimento:
LUÍS NASSIF - Quando começaram as criticas
em relação à falta de sentido social da privatização - no
México e no pr6prio Chile houve participação dos funcionários -, o que ocorreu foi que o BNDES deu aquele
presente de 10% das ações para os funcionários, [mandado de uma maneira vantajosa, e no caso da CSN aumentou para 20%.
Mas, ressalta, em seguida, o despreparo do funcionário para
entender o signifIcado das ações. Ele não tinha a menor noção da
valorização que aquela ação poderia ter dali a um ano, aumentando talvez em quatro ou cinco vezes o seu valor. Dessa ingenuidade
estariam se benefIciando grupos oportunistas, propondo ao trabalhador [mandá-lo, desde que assinasse uma carta-compromisso
comprometendo-se a vender suas ações dentro de um ano - o Programa proibia a venda das ações antes de um ano. Assim, transferia-se, para esses grupos, o benefício criado para os trabalhadores.
A venda antecipada do percentual dos trabalhadores também é objeto de questionamento, bem como os 20% concedidos
aos funcionários da Açominas. O Sr. Jorge Gerdau Johannpeter
entende que esses procedimentos estariam impedindo a lisura dos
leilões, que já não estariam se processando dentro de uma forma
puramente de mercado, pois os trabalhadores "estariam entrando
em um processo de negociações ou negociatas antecipadas" favorecendo a determinados grupos, que acabariam por obter o controle acionário com a compra de ações em percentual bem inferior ao
dos demais concorrentes. Além de que, isto se daria também em
detrimento do valor a ser alcançado no leilão.
O Sr. Aldo Narcisi aborda a mesma questão da participação
preliminar dos funcionários, que entrariam em acordo com um
grupo qualquer, dando a esse grupo a possibilidade de colocar menos dinheiro na privatização, podendo levar ao risco de os funcionários acreditarem estar com [mandamento garantido para a compra de suas ações e, se esse grupo perde, ficam sem solução alguma.
3.2.6 - Avaliação das Empresas a Serem Privatizadas
a) Aspectos Gerais
A finalidade primordial da avaliação das eJ1lpresas a serem
privatizadas é a proteção do patrimônio público. E preciso assegurar que esse patrimônio construído com a contribuição multiforme
de todo o povo brasileiro, não venha a ser dilapidado ou entregue a
preços aviltados a poucos beneficiários.
É um dever buscar-se a proteção desse patrimônio mediante
a obtenção do valor de mercado na venda das ações das estatais
privatizadas, utilizando leilões abertos na Bolsa de Valores, com a
garantia de um preço mínimo estabelecido com base nas avaliações econômicas.
Outro objetivo imprescindível é a total clareza quanto ao
objeto da alienação e seu valor. Para isso, o PND faz publicar editais detalhados e prospectos de venda, contendo descrições dos ati-
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vos operacionais e não-operacionais, dos passivos registr~dos, dos
planos de negócios e de investimentos da empresa, que dão uma
medida do seu potencial econômico.
O valor da participação acionária estatal é calculado como
uma fração do valor total da empresa, Correspondente à participação estatal no seu capital social, considerando uma eventual diferença de valor entre as ações minoritárias e as que representam o
controle da companhia. O mé\odo adotado no PND, para o cálculo
do montante do empreendimento, é o valor presente do fluxo esperado.de geração líquida de caixa (após impostos). Esse fluxo é
jetado ·com base em hipóteses sobre a evolução futura dos prmCIpais parâmetros do negócio e da economia, e descontado a uma
taxa de atratividade, que reflete as oportunidades altemativas de
emprego do capital dos investidores.
,
Além disso, ações representativas de cerca de 10% do caPItal das empresas privatizáveis são oferecidas aos seus empregados,
para aquisição por um preço igual a 30~ ,do preço ~o estabelecido para as ações da empresa, subSIdio este que e recuperado
elevando-se preço mínimo das ações vendidas nos leilões.
b) Normas Referentes à Ava6ação
A Lei nO 8.031, de 1990, estabelece princípios gerais do
PND, não se detendo no estabelecimento de metodologia para a
avaliação das empresas privatizáveis. Tampouco descem a esse
ponto outras leis posteriores concernentes à matéria.
Os termos da norma básica do PND deixam claro que o espírito
lei consagra os aludidos objetivos da proteção do patrimônio público e da transparência do processo de transferência de
alguns desses bens para o setor privado.
Somente com o Decreto nO 724, de 1993, a questão da avaliação foi tratada de maneira mais detalhada. O citado Decreto estabelece a exigência da determinação do preço mínimo, para fms
de alienação das estatais privatizáveis.
Os laudos de avaliação - elaborados por duas empresas
contratadas mediante licitação - devem considerar, detalhadamente, três fatores: (a) condições de mercado; (b) situação econômica;
e (c) perspectivas de rentabilidade da empresa avaliada. Com base
nessa análise, devem deteilllÍllar "o valor econômico dos ativos da
empresa e outros pammetros necessários à fIxação do valor de
alienação, incluindo-se, obrigatoriamente, o valor de seu patrimônio líquido contábil, o valor de liquidação e o valor de reposição
de seus investimentos".
Esclarece, ainda, a norma, que o valor econômico dos ativos da empresa é "aquele calculado a partir da projeção do fluxo
de caixa operacional do empreendimento". Para a defInição do
preço mínimo devem ser considerados os ajustes de natureza operacional contábil ou jurídica e o projeto de saneamento.
Aprovado pela Comissão Diretora do PND, o preço mínimo
deve ainda ser submetido à assembléia geral da companhia ou,
quando for o caso, aos titulares das respectivas ações ou quotas diz o ar!. 36 do mesmo Decreto.
Ademais, a Comissão Diretora do PND não ?Qderá aprovar
o menor preço encontrado nas avaliações. Porém, havendo divergência superior a 20%, lhe é facultado providenciar um terceiro
avaliador, cujo laudo também servirá de base para a determinação
do preço mínimo (ar!. 38 do ci~do ~ecreto).
. _
Em relação à escolha e a aphcação do método de avaliaçao,
parece que o processo tem-se centrado invariavelmente na defInição do valor econômico, obtido como projeç~o do flux? de ca~a
operacional do empreendimento, método que e adotado mtemaclonalmente para avaliações, em que pesem opiniões contrárias expostas por depoente, que o criticam e a seus resultados.
c) Taxa de Desconto e "Risco Brasü"
No âmbito da metodologia utilizada no PND, a taxa de des-
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conto e a chantada taxa de ''Risco Brasil", embutida, geralmente,
na anterior, são os dois aspectos mais controvertidos:

MAROO AURÉLIO CANÇADO - No primeiro
projeto que tivemos com o BNDES, a primeira pergunta
que fizemos foi se irlamos fIcar ali discutindo ad aetemum
se a taxa deve ser 14%, 14,5%, 15%, 15,5%; porque não há
como precisar essa taxa. Por que, então, o BNDES não dita
essa taxa? Porque faz parte da metodologia; a intenção deles é ver qual o julgamento dos consultores. E o julgamento
dado é o de ~e a taxa é de 15%.
ANTONIO BARROS DE CASTRO - Nas economias de mercado, no capitalismo em geral, considerase como uma norma universal que todos buscam maximizar os seus lucros.
Então, por exemplo, o princípio geral que está por
trás desse "Risco Brasil", cláusula Brasil, etc., é de que o
Brasil é )Im País coniplicado, de alto risco, cujo Governo
muda as regras do jogo freqüentemente. Eu não estou
dando razão, estou déscrevendo o fato. Na realidade,
esse é considerado um contexto in6spito e há que pagar
para que qualquer um atue nesse contexto.
JORGE GERDAU JOHANNPETER - Como administrador de empresa, o maior dilema que tenho, dentro desse cenário fmanceiro complicado, é o de fazer
uma política industrial consistente no meu grupo. Minha
maior discussão acontece quando calculo O valor presente para O meu investimento com taxas de 8%, 12% ou
15%. O mercado paga mais do que 15%. Mas, como
grupo, se eu tiver visão fmanceira, fIco obsoleto.
MAURÍCIO KAUFFMAN - Se não nos debruçarmos sobre a coe~ncia de cada relatório, não vamo~
chegar a lugar algum. A própria taxa de descontos, que e
a grande questão que todo mundo está colocando e que é
o fator fundamental da defInição do preço, é uma questão complexa, difícil. O Brasil, por não ter uma tradição
de estabilidade econômica, tem difIculdades muito
maiores, a nível empresarial, de defmir essas taxas. Para
n6s, as difIculdades são maiores do que as de um país
mais estável.
d) Preço Mínimo
Um dos aspectos a se justifIcar é a própria existência de um
preço mínimo de venda.
'
Se a venda se faz mediante leilão, qual a necessidade de se
defmir o preço mínimo, de se incorrer em elevados custos de.contratação de consultorias de avaliação? Não seria uma espéCIe de
ajuste prévio, de acerto para justifIcar o leilão? - é o que se pode
indagar.
A percepção mais comum é a de que se trata de uma garantia para o vendedor:
EDUARDO EUGÊNIO GOUVÊA VIEIRA - Seria mais confortável para o vendedor ter, pelo menos, o
preço mínimo, vale dizer, abaixo daquele preço, o Estado não pode vender.
ERY BERNARDES - O contrato pede a indicação de um preço mínimo, e n6s também indicamos esse
preço mínimo. A metodologia nossa, na verdade, busca
indicar ao vendedor uma faixa de valores dentro da qual
n6s achamos que deve se situar o preço de venda da empresa.
Se estivéssemos trabalhando para um vendedor
privado, nós flUÍamos essa avaliação por esse caminho e,
ao identifIeatmos os diversos valores possíveis na faixa,

11824 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

iríamos contactar aquele compmdor potencial que, no
nosso entendimento, seria o que poderia pagar o preço
mais alto. Se ele não estivesse interessado, iríamos descendo até, se quiséssemos realmente vender, chegar
àquele que pagaria o preço mais baixo.
O processo defmido é um leilão. Então, o sentido
do preço mínimo, calculado nos nossos tmbalhos, tem
muito mais objetivo defender o vendedor, pam que a
empresa não seja vendida por um preço irreal, mas também tem o papel de criar um ambiente de venda por um
preço acima, sempre que possível.
e) Confronto com Outras Avaliações
Prevalece o entendimento, segundo depoimento de membro
da Comissão Diretom, de que o Decreto n° 724, de 1993, não permitiria a considemção de aspectos valorativos levantados por representantes da direção da empresa privatizável ou de seus empregados, malgrado a nonna regulamentadom prever a participação
desses representantes nas reuniões da Comissão Diretom:
FREDERICO VIcrOR MOREIRA BUSSINGER
- Outra questão objeto de CIÍticas é o fato de a Comissão
Diretom não usar avaliações feitas por terceiros, como
associações, empresas proprietárias. O Decreto nO 724,
de 1993, fIXa o que é, quem faz e como é contratado,
além de ser exp1jcito pam dizer que essa é a base da fixação do valor. E o caso de se perguntar qual a fmalidade, dentro desse entendimento, da participação, na respectiva reunião da Comissão Diretora, do presidente da
empresa proprietária e de representante dos empregados,
que está prevista no art. 10 do Decreto.
Na verdade, apesar de a Comissão ter recebido e
ouvido abertamente vários presidentes de empresas e
representantes de empregados, no entendimento do 3rt.
33, ela está impedida de poder levar em considemção
outras avaliações, mesmo que documentados e fonnalmente trazidas.
Segundo os depoimentos, o pagamento do prêmio de êxito

à empresa de consultoria contratada é prática nonnal, nesse e em
outros tipos de negócio, como um incentivo a um melhor desempenho. Restariam dúvidas quanto à sua legalidade, em face da
nova lei de licitações públicas:
ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO - Existem dois serviços contratados: serviço A e serviço B. O
serviço A faz só avaliação econômica e fmanceira e o
serviço B, além da avaliação econômica e fmanceira,
também faz a modelagem de vendas e tem responsabilidades em ajudar a venda da empresa.
Esse serviço B recebe um prêmio de êxito, ou remunemções similares, é muito comum numa diversidade
de casos, como, por exemplo, nos serviços de advocacia,
em que o advogado ganha mais se ganhar a cansa; nos
serviços de corretores, que ganham se venderem o bem e
em diversos programas de privatização no mundo. É um
prêmio que tem por objetivo estimular as pessoas a fazerem um bom serviço e, assim, obterem uma remunemção superior.
Esse pr&nio de êxito chegou a ser questionado pelo
Tn'bunal de Contas da União, que o entendeu legítimo, segundo a legislação anterior. Mas ainda não chegou a ser
apreciado em definitivo à luz da nova lei de licitações.
LUIZ CARLOS DELBEN LEITE - Temos tido
um prêmio de até 0,35%. Tenho conhecimento de casos
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- por exemplo, da empresa RUMASA, na Espanha onde o prêmio foi de 1%. Há o caso da Colômbia, com
prêmio de 2%; o caso da Nova Zelândia, com prêmio de
1%; Portugal, com 2,5%; Turquia - o único abaixo de
1% - 0,5%; e o caso de Costa Rica com 5%. O prêmio é
estabelecido em função do sucesso da venda, não do trabalho de avaliação, ou seja, é uma fOlma a mais de estimular a obtenção do melhor valor de pagamento fmal da
empresa.
OSCAR BERNARDES - É importante não deixar qualquer margem à dúvida quanto ao interesse do
consultor de defmir um preço mínimo baixo; pelo contrário pam o consultor é muito mais interessante defmir
o preço mínimo o mais alto possível, pois a sua comissão estará limitada a esse número.
A Comissão Diretora detém competência regulamentar para
aprovar as condições gemis, inclusive o preço mínimo, de alienação das estatais privatizáveis, dentro do PND. (Dec. n° 724, de
1993, art. 11, IX)
Tal competência pressupõe, necessariamente, o exame mi. nucioso dos cenários, critérios e fatores que resultam no valor definido nos laudos e a considemção das infotmações divergentes
oriundas de outras fontes alternativas, especialmente dos dirigentes e de representantes dos empregados da empresa privatizável,
solicitando, sempre que houver dúvida, o reestudo das avaliações
pelos contratados.
3.2.7 - Saneamento Preliminar
Os Decretos que regulamentamm o PND designaram competência à Comissão Diretom desse Programa pam "aprovar ajustes de natureza operacional, contábil e juódica, bem como o projeto de saneamento fmanceiro de sociedade incluída no Progmma
Nacional de Desestatização, necessários à implantação e execução
do respectivo projeto de privatização" (art. 9°, VlII, do Decreto nO
99.463, de 1990, e 3rt. 11, VIII do Decreto n° 724, de 1993).
O evidente objetivo desse mecanismo de ajuste e saneamento prévio é de eliminar óbices de natureza jurídica e administrativa
à consecução da venda, e de valorizar a empresa e tomá-la mais
atrativa no momento da alienação.
Entre os muitos ajustes juJfdicos necessários na prepamção
para a venda de uma estatal há, por exemplo, as altemções nos estatutos da empresa, para adequá-la, à sua futura situação de empresa privada, o estabelecimento de contratos de fornecimento de pr0dutos e serviços, entre empresas, adequados à nova situação, a eliminação de privilégios concedidos às empresas enquanto estatais.
Na área administrativa, gerencial e operacional, ajustes na
estrutura, no quadro de pessoal, na composição de custos considerando a eliminação de subsídios, são algumas das correções que
podem valorizar a empresa e tomá-la mais atrativa à venda.
Entre os principais ajustes requeridos, verifIcou-se a necessidade de reorganização financeira com o objetivo mais direto de
assegurar a sobrevivência futum da empresa a ser privatizada. Algumas chegavam a operar em situação de absoluta insolvência. A
recuperação teve, por óbvio, efeito sobre o preço mínimo.
3.2.8 - Modalidades de Pagamentos
a) Moedas de Privatização
Sendo um dos objetivos do Progmma Nacional de Desestatização o de "contribuir pam a redução da dívida pública..." "(Lei
nO 8.031, art. 10, lI), admitiu-se, no processo de alienação das estatais, o pagamento não apenas em moeda corrente, mas também em
certificados de privatização, em títulos vencidos da dívida interna
que tenham co-obrigação de pagamento da União, ou títulos da dívida externa, estes últimos com deságio de 25%.
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Após a promulgação da Lei nO 8.031, de 1990, o Governo

Federal passou a identificar e seeuritizar, junto ao Tesouro Nacional, todas as dívidas vencidas que tinham co-obrigação do Tesouro
Nacional, existentes nas empresas privatizáveis, naquelas que tiveram sua liquidação decretada, além de outras estatais. O total dessa
divida, segundo dados do Tesouro Nacional, atingia a cifra de 46
bilhões de dólares, correspondendo a cerca de US$8,4 bilhões de
divida interna e US$37,6 bilhões de divida externa.
Admitiu-se o uso desses títulos de crédito contra o Governo, como moedas de privatização, por uma outra razão prática: devido ao volume relativamente pequeno dos agregados monetários
no Brasil, haveria falta de liquidez para as desestatizações, 6bice
superável com o uso dessas moedas de privatização.

b)"Moedas Podres"
A maior resistência ao uso, como moedas de privatização,
dos títulos vencidos e securitizados, está ligada ao fato de serem
estes transacionados no mercado secundário com um deságio médio da ordem de 40%, enquanto, nos leilões de privatização, são
dados em pagamento pelo valor de face.
Em razão da desvalorização desses títulos no mercado secundário, refletido no deságio, passaram a ser chamados comumente de "moedas podres". Eis alguns posicionamentos típicos, a
esse respeito, oovidos na CP!:
Luiz Carlos Delben Leite - Na verdade, os CP e as próprias
debêntures representaram, no ano passado, uma entrada de recursos em dinheiro efetivo no caixa do Govemo; dinheiro esse que
não foi pago, que não foi devolvido. Ou seja, o Governo foi fmanciado por essas moedas durante muito tempo. Hoje, o que se faz é
a venda dessas moedas, tomando essas dividas recebíveis, por parte do BNDES, e contribuindo, conseqüentemente, para a redução
da divida pública federal.
No passado, o BNDES fmanciou a COSlPA, a AÇüMINAS, a CSN e diversas outras empresas. Como não tivessem sido
honrados, esses fmanciamentos foram, então, sendo acrescidos das
despesas nonnais de juros e correção monetária ao longo do tempo. No n;tomento em que essas dividas foram consolidadas, a SIDERBRAS, que era a holding controladora dessas empresas, passoo a ter o controle, recebeu essas dividas, assumiu essas dividas
e, com essas dividas, aumentou o capital dessas empresas. Essas
dívidas foram, então, transformadas em debêntures, entregues ao
BNDES, como forma de pagamento daquela divida, que, nesse
momento, adquiriu a titularidade das debêntures. Antes, ele era o
titular das dividas, dos créditos. Agora, ele securitizou e fez posteriormente a venda.
Rui de Castro - Existe, aqui, uma preocupação em desmerecer as chamadas "moedas podres" como instrumento de privatização. Não existe "moeda podre": o que existe é governo podre. A
moeda hoje chamada de podre foi uma moeda excelente, boa, entregue pelo contriblinte ao Estado, e ela se deteriorou nas mãos do
Estado. Cabe, agora, ao Governo resgatar as suas dividas.
O fato de as privatizações terem enfatizado as chamadas
"moedas podres" não significa nenhum demérito, porque, ao liquidar dividas do Governo, através do processo de privatização, temos várias vantagens: reduzem-se a divida interna, a externa e os
gastos de sustentação das empresas estatais.
Emílio Odebrecht - "Moeda podre" é a institucionalização
do calote. Esses papéis são frutos de dividas do Estado para com
setores da sociedade. Querer caracterizar dividas como sendo
umas mais outras menos podres é o primeiro ponto que me permito colocar como inaceitável. O que entendemos é que são papéis
que podem ser utilizados como moeda de privatização, e não como
"moeda podre".

Quarta-feira 17 11825

c) Credibilidade
Verificou-se que a utilização dessas chamadas "moedas p0dres" no programa de desestatização trooxe, como reflexo quase
imediato, a elevação de seu valor de mercado:
Ademais, a credibilidade do Pais no mercado fmanceiro internacional e a conseqüente possibilidade de captação de recursos
necessários ao setor público e privado, a juros mais razoáveis, seriam uma decorrência da postura do Governo de honrar suas dividas vencidaS, segundo a visão de alguns depoentes:
JORGE GERDAU JOHANNPETER - O Brasil
s6 vai ter pleno crédito internacional novamente quando
o papel valer 97% ou 98%, como qualquer emissão nova
vale. Então, a solução de privatização por essas moedas
é uma f6mlUla genial, porque é o único modo de tirar esses papéis do mercado. Enquanto o Governo não tira essas moedas do mercado, o Pais não conquista novas fontes de crédito. Lógico que não é absoluta essa f6rmula:
conquistam-se fontes de crédito, mas, na realidade, os
juros no mundo, hoje, estão ao redor de 3% ou 4%, e
para que o Brasil eventualmente pague apenas 2% a
mais do que outros paises, pague 5% ou 6%, é preciso
limpar esses papéis podres.
O empresário e o Pais podem estar pagando custos internacionais altos - nem falo no mercado interno-,
porque têm moeda podre. O Pais tem que limpar todas
elas. E esse caminho é genial. Ninguém me deu ainda
uma f6rmula mais inteligente para tirar essa "moeda podre". Não é "moeda podre" - eu repito -, é credor podre.
Quem faz a moeda ficar podre é quem não paga esse dinheiro.
Gostaria de ressaltar a importância do sistema de
moedas, que é de mercado, qualquer um dos senhores
pode comprar: em qualquer corretora esse dinheiro entra
em leilão, pois é um processo aberto.
LUlZ ANTÔNIO MBDElROS - Quem não paga
não tem credibilidade. E precisamos de um Estado que
realmente tenha credibilidade. Quando ele pedir dinheiro
emprestado, ,as pessoas devem saber que podem emprestar, porque ele vai pagar.
~) Financiamento das Aquisições
E de conhecimento geral que parte substantiva das aquisições de ações no PND são efetuadas mediante fmanciamento. Como
se dá esse fmanciamento é uma questão que suscita alguma polêmica:

AMill. LANDO - Um dos objetivos da privatização era exatamente transferir recursos para o Governo.
Na mídia é isso que se prega, mas, na verdade, o Governo vende, e ele mesmo fmancia. No mínimo, aí há uma
incoerência, porque, nessas circunstâncias, entenderia
que o ideal seria vender, e vender bem, dentro do Pr0grama, para obter caixa; e não, vender dando em garantia as pr6prias ações.
EDSON SILVA - É ético o BNDES fmaneiar
empresários na compra de ações de estatais, com 10
anos para pagar o fmaneiamento, 2 anos de carência e
juros de 6%, tendo como garantia as ações das próprias
empresas que estão sendo adquiridas, no momento em
que o Pais está em crise, e o Governo alega privatizar
para fazer caixa e investir em programas sociais? Essa
filosofia d~ fmanciamento é ética? Afmal, de quem é a
empresa? E do empresário ou do povo brasileiro, nessas
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circunstâncias?
CARLOS EDUARDO FERREIRA MORElRAO BNDES tem que financiar. O BNDES tem um percentual de aplicações que, pela própria dinâmica do banco,
compete a ele realizar fmanciamentos, financiar empresaS.. Quer dizer, quem quiser um fmanciameÍlto pode
pleitear esse direito.
Penso que a ética do processo é amarrar bem a
opemção evitando, assim, que aprivatização se tmnsforme em favorecimento. Acredito que esse seja o desejo
de toda a sociedade. Ninguém deseja o favorecimento, e
a privatização não pode ser usada para favorecer pessoas
ou grupos, de maneira pouco clara.
LUIZ CARLOS DELBEN LEITE - Vendem-se
essas moedas aos eventuais compmdores, nos leilões da
privatização, num pmzo de 12 anos, com 2 anos de carência, 10 anos de amortização, a 6,5% ge juros ao ano e
com parcelas progressivas. No primeiro ano, há duas
parcelas de 1,5% de amortização, no segundo ano, 2,5%,
e assim por diante, crescendo até que se chegue ao limite
do pagamento total. É um [manciamento, inclusive, com
juros reais de 0,5% em relação aos juros originais dessas
dívidas.
Nós vendemos moedas com juros de 6,5%, tornando um ativo que antes em irrealizável, em um ativo
efetivamente realizável, desta forma saneamento também os ativos do próprio BNDES.
e) Outros Meios de Pagamento
A possibilidade de utilização de outros tipos de moeda, inclusive as moedas sociais, na aquisição de empresas privatizáveis,
é outro aspecto recomendado com freqüência.
RUI DE CAS1RO - Acho até que o processo de
privatização tem sido modesto; deveria ser mais agressivo; deveria criar mecanismos mais amplos de participação, por parte tanto de brasileiros como de estrangeiros,
de ações dessas estatais. O País precisa investir no nosso
gmnde déficit social, que é educação, saúde, saneamento
básico, etc.
MAURÍCIO BORGES LEMOS - Seria possível
outm alternativa de privatização? Por exemplo: mudando as regms em relação ao capital estmngeiro, pam evitar essa proteção que foi estabelecida, ou, alternativamente, poderia ampliar o número de investidores. Aí entram os fundos de pensões e, principalmente, eventuais
compmdores do tipo "gmnde", parte dos trabalhadores
bmsileiros que são proprietários do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, a Previdência, etc. São propostas
que fomm desenvolvidas. Seriam compmdores também
que foram marginalizados no processo de privatização.
Então, ou abria pam o capital estmngeiro e ou
ampliava o leque de compmdores. Nenhuma dessas coisas fomm feitas. Acho que essa proteção, essa arbitrariedade gerou sobrelucro pam os detentores de determinadas moedas podres.
FREDERICO VIcrOR MOREIRA BUSSINGER
- Em relação ao valor de mercado, os adquirentes das
empresas privatizadas tiveram os seus dinheiros multiplicados por 3, 4 ou 5 vezes. Compmram ativos a preços
3,4 ou 5 vezes menores. As razões da depreciação dessas sete moedas de privatização - alto risco e longo pmzo - são exatamente as mesmas aplicáveis ao patrimônio
do trabalhador, por exemplo, o PIS, o PASEP, o FGTS e
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o FINSOCIAL. Até mesmo a compulsoriedade do recolliimento e da aquisição são similares. Por que não se
considemr pam essas moedas sociais também um multiplicador da mesma ordem de gmndeza daqueles? Seria
um absurdo contábil e fmanceiro - me parece até que
sim - mas, certamente, não creio ser um absurdo do
ponto de vista social, no equacionamento dessa macroconfusão que são as contas públicas brasileiras.
3.2.9 - Utilização dos Recursos Oriundos da Venda
Os recursos provenientes da alienação das ações ou ativos
das empresas privatizadas, no âmbito do PND, têm sua destinação
estabelecida nas normas legais. Dispõe a Lei nO 8.031, de 1990,
em seu artigo 15:
"Art. 15. O titular dos recursos oriundos da venda
de ações ou de bens deverá utilizá-los na quitação de
suas dívidas junto ao setor público.
Parágmfo único. Observados os privilégios legais,
terão preferência, para efeitos de pagamento, as dívidas
vencidas ou vincendas, garantidas pelo Tesouro Nacional, e aquelas cujo credor seja a União, direta ou indiretamente."
Disposições legais posteriores prevêem a emissão de Nota
do Tesouro Nacional, no âmbito do PND, para aquisição pelo alienante, com os recursos recebidos em moeda corrente, e pam permuta pelos títulos e créditos recebidos.
Normas legais determinam, também, que os recursos em
moeda corrente obti<los nessas alienações devam ser usados para
amortizar a dívida pública mobiliária fedeml de emissão do Tesouro Nacional, e custear progmmas e projetos nas áreas de ciência e
tecnologia, de saúde, de defesa nacional, de segumnça pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
A utilização efetiva dos recursos voltou-se para o cumprimento das normas legais concernentes. E o processo se beneficiou
da paralisação da "sangria" dos recursos fedemis para as estatais
privatizadas.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - O objetivo alcançado foi o de abatimento de dívida, ern dois
sentidos: primeiro, anular as dívidas patrimoniais que
havia atmvés de títulos; e, segundo, reduzir os aportes
necessários que o Tesouro faz a essas empresas.
Não se trata nem da discussão de saber se o Estado é bom ou mau gestor; trata-se de uma situação de
fato: não temos como fmanciar esse conjunto de empresas, de forma a evitar que elas fiquem ou sucateadas ou
o Tesouro mais endividado.
SÉRGIO ZENDRON - O Governo, hoje, está
captando à taxa de juros de 18% pam manter essas companhias. Na medida em que apurou um resultado de 6
bilhões e 500 milhões de dólares - estou arredondando
um pouco pam cima - estamos com uma economia expressiva de juros e de não pagamento do principal em
termos orçamentários. Podemos dizer que o Tesouro Nacional não está desembolsando pagamento de juros em
cerca de 500 milhões de dólares. E não está sendo obrigado a capturar impostos da coletividade, pam pagar
esse valor de 6 bilhões e 500 milhões que foi arrecadado
como moeda. Então, essa é uma questão absolutamente
objetiva e numérica. O Progmma está contribuindo para
o ajuste das contas públicas.
CARLOS EDUARDO MOREIRA FERREIRAConsidero que um dos grandes beneficios é evitar que o
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Governo continue aportando recursos para empresas deficitárias. Os beneficios e o retorno à sociedade começam a existir, mas poderíamos ter muito mais benefícios.

Haverá uma refonna total nas posições dos planos
de RH dentro da companhia. Mesmo não tendo sido oferecido isso, os enJIn"Cgados já sentiram o que acontecerá.

A melhoria do perfil da dívida das estatais controladoras
que recebem os titulos de privatização é ootra decorrência da utilização desses recursos.

De um modo geral, as empresas privatizadas estariam fazendo investimentos apreciáveis, embora os termos da alienação
não estabeleçam exigências nesse sentido.

3.2.10 - Efeitos Econômicos e Sociais da Desestatização
Os recursos obtidos diretamente com a venda das estatais
privatizadas, no âmbito do PND, foram de US$1,54 bilhões, em
1991; de US$2,34 bilhões, em 1992; e, em 1993, o produto direto
da venda atingiu US$2,28 bilhões.
Reconhecidamente, os recursos arrecadados com a venda
não chegaram a ser expressivos e, com toda a certeza, não representaram os efeitos mais importantes do processo de privatização.
As análises dos efeitos econômicos e sociais do PND, efehIadas pelos participantes e depoentes da CP!, enfocaram aspectos,
ora positivos, ora negativos, que devem ser aqui elencados.
Alguns depoimentos salientaram, de modo especial, a recuperação geral das empresas privàtizadas, incluindo melhoriJ. da administração, redução de custos, nova estratégia de vendas, aumento da produtividade e desenvolvimento tecnológico. Com isso,
chegoo-se a reativar algumas empresas que se encontravam à beira do colapso total e tomar lucrativas, em curto periodo de tempo,
empresas historicamente deficitárias. EnJIn"Cgos foram assim mantidos e tributos passaram a ser pagos ao Governo.
No que se refere aos recursos humanos, parece claro que, ao
menos no momento inicial, a tendência é ocorrer desemprego. Em
contrapartida, há evidência manifesta de que, a longo prazo, a desestatização levará à perenização dos empregos e à valorização do
homem, pelo seu treinamento, e ao aumento do número de empregos pelo novos investimentos.
Verificaram-se ainda efeitos positivos com a realização de
programas de capacitação de pessoal, com a melhoria do nível de
n:muneração, com a motivação geral dos empregados.

3.3 - Denúncias Especificas
Examinando os depoimentos efetuados na CPI quanto a denúncias sobre possíveis irregularidades na condução do processo
de privatização (e, até mesmo, suspeições levantadas por alguns
parlamentares integrantes da Comissão, inseridas em suas perguntas e comentários durante os referidos depoimentos), concluiu-se
que se pode aglutiná-las, basicamente, em torno dos seguintes gmpos:
- Subavaliação dos ativos de empresas privatizadas:
- Limitação de participação nos leilões de privatização;
- Aceitação de moedas alternativas desvalorizadas, pelo seu
valor de face;
- Dificuldades e irregularidades na aquisição de participação acionária, por parte dos empregados;
- Concentração industrial e/ou favorecimento de concorrentes nos leilões;
- Elevação do índice de desemprego nos setores privatizados, pela inexistência, no processo, de previsão de reaproveitamento e realocação de mão-de-obra;
- Financiamento do próprio BNDES no processo de frilnsferência do controle acionário; e,
- Coação corporativa quando da realização dos leilões de
privatização.
4. ANÁLISE CONCLUSIVA
DOS PRINCIPAIS TÓPICOS
A partir de dados e infonnações contidos neste Relatório,
que sumariam o conjunto de atividades, depoimentos, audiências,
visitas e documentos compulsados nesta CP!, impõem-se algumas
considerações interpretativas fmais sobre cada um dos principais
tópicos abordados.
Como primeiro aspecto, tratar-se-á da intervenção estatal na
economia, com atenção ao caso brasileiro. A seguir, será enfocado
o processo de privatização brasileiro, visto no contexto das experiências internacionais nessa área.

JORGE GERDAU JOHANNPETER - Fizemos
maciças missões técnicas, promovendo viagens e investindo na capacitação profissional: fechamos contratos de
assistência tecnológica e conseguimos realizar, em nove
meses, o enquadramento no ISO-9000, que está praticamente em fase fmal.
Investimos maciçamente no treinamento e na capacitação das pessoas. Estamos tentando recupetar o peóodo perdido pelo Governo, nesses quinze ou demito
anos, quando não foi treinado o pessoal; realizamos
90.773 horas de treinamento. Recuperamos a Escola de
Aprendizagem Industrial, para que as pessoas da comunidade, atualmente 90 alunos, p.1dessem freqüentar esse
estabelecimento, o que já era uma tradição na Piratini.
A remuneração dos funcionários, que era em média de 540 dólares, passou a 833 dólares por trabalhador.
É importante ressaltar isso, potqUe se busca maior eficiência, maior produtividade, mas se procura também
melhor remuneração do pessoaL
ALDO NARCISI - Com relação aos atuais empregados, quem for, hoje, à COSIPA, depois de muito
pouco tempo que começamos a trabalhar lá, notará um
ambiente totalmente diferente. Os enJIn"Cgados sabem
que conquistaram uma coisa muito importante para eles:
um plano de desenvolvimento, de trabalho, para cada
um, uma perspectiva, um ambiente, uma fOllll(l de trabalhar totalmente diferente. Eles sabem que têm seus compromissos e terão seus resultados.

4.1. Intervenção Estatal e Políticas Macroeconômicas
As liubas gerais da teoria econômica, a experiência histórica e o pensamento expresso na II1l!ioria dos depoimentos na CPI
atribuem ao mercado um papel fundamental na alocação de recursos, com o objetivo de maximizar o bem-estar social. Intervenções
do Governo se justificam em áreas de bens públicos e onde existem falhas de mercado.
Nesse contexto, admite-se que não existe racionalidade em
o Estado ser proprietário de enJIn"CSas produtivas, como fábricas,
nem de empresas de serviços que podem ser executados pelo setor
privado. Hoje, não há mais espaço amplo e ilimitado para o Estado
enJIn"CSário. Ao Estado compete prover serviços básicos nas áreas
de educação, saúde, segurança pública, justiça, relações externas,
ciência e tecnologia. Isto não significa um Estado mínimo, mas um
Estado responsável pelo bem da sociedade, exercendo papel moderador, de incentivador e de indutor do desenvolvimento.
Mesmo as atividades típicas de Governo devemo ser conduzidas por uma maior racionalidade nos serviços que presta. O
cliente é o cidadão que quer ser bem atendido pelo menor custo,
isto é, pagando menos impostos. De outro lado, é uma ilusão imaginar que o funcionamento adequado da iniciativa privada prescinda de qualquer regulamentação ou Governo. Pelo contrário, a his-
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t6ria e a observação dos países adiantados mostram que a iniciati-·
va privada só se desenvolveu onde havia normas bem estabelecidas e - mais do que isso - fiscalização e punição adequadas. Ou
seja, a liberdade absoluta e total da iniciativa privada inexiste nos
países desenvolvidos.
No caso brasileiro, pode-se afirmar que boa parte de seu desenvolvimento econômico se deve à ação do Estado. Com maior
ímpeto, depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado teve um papel não só de condutor e indutor do crescimento, como também de
investidor direto. São exemplos as empresas estatais nas áreas de
sidemrgia, petroquímica, fertilizantes, energia elétrica e ootras.
O BNDES teve papel fundamental nesse processo; Foi o
banco da infra-estmtura nos anos 50 e 60. Nos anos 70, complementoo a indústria de base através da transferência de impostos
sob a fonna de subsídios fIscais. Nos anos 80, transfOlDlou-se mais
num banco de modernização, de aumento da produtividade e da
competitividade. E, hoje. está envolvido na privatização.
A partir de fins dos anos 70. as vigorosas empresas estatais
passam a enfrentar problemas. O Governo tentou dobrar-lhes a espinha, submetendo-as a políticas de estabilização, usando-as como
instrumento de crédito e de contenção de preços. Em 1986, com o
decreto-lei das licitações, a administração das estatais tomou-se dificH, aumentando o grau de ineficiência gerencial. Acrescentam-se
ainda interferências indevidas não oriundas das empresas e o corporativismo na sua administração. Essas empresas perderam o p0der de investimento e tomaram-se um problema para o Governo
Federal..
A privatização vem se mostrando necessãria, em primeiro
lugar porque o Estado não tem condições de realizar os investimentos necessários para a modernização de suas empresas, tomando-a'> competitivas no mercado nacional e mundiaL Em segundo
lugar, a adminislIação privada tende a ser mais eficiente, ágil e
rentável e não sofre as influências indevidas antes aludidas. Finalmente. a privatização pode dar ao Estado a oportunidade de se dedicar mais às funções precípuas de sua responsabilidade, como
educação, saúde, segurança, ciência e tecnologia, e de iniciar o
resgate da ''dívida social" junto às camadas mais carentes da população.
Temos, por isso. o duplo desafIo de executar um programa
de privatização com obstinação e agilidade e, ao mesmo tempo.
vencer a indisciplina e a Írracionalidade eventual do setor público.
É o chamado apste do setor público, sem o qual nenhum programa de Governo deixará de ser mera declaração de intenções. As
distorções acumuladas ao longo dos últimos anos só nos deixam
um caminho: a realização de um conpnto de refonnas estmturais.
Empresários, líderes sindicais e o pr6prio Governo concordam
quanto à urgência de refoonas que promovam medidas, como a
desregulamentação da economia, simplifIcação do sistema tributário, igualdade de tratamento ao capital estrangeiro, abertura c0mercial inteligente e integração internacional, sem a perda do p0der regulamentador do Executivo.
Em princípio e ressalvados os casos constitucionalmente
previstos, não há nenhum setor em que o Governo tenha que estar
presente na execução. Na área econômica, o Estado só deveria ter
uma preocupação: organizar a sua estrutura legal para forçar a
competição dos setores.
4~.Pr~sdeD~tha~

Desestatização e privatização são temas de grande relevância em todo o mundo, para o f!Dl de dar ao Estado moderno sua estrutllra legal de controle e orientação de uma economia cuja participação direta se distancie.
Estima-se que, na década de 80, cerca de US$ 250 bilhões
em ativos tenham sido lIansferidos do setor páblico para o privado
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no mundo inteiro. A Inglaterra liderou o processo. com a transferência para o setor privado de mais de US$ 70 bilhões de grandes
mon0p6lios em vários setores concorrenciais. Nos primeiros anos
da década de 90, o valor das privatizações superou a US$ 500 bilhões.
Tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento realizam processos de privatização de suas estatais. Inglaterra, Argentina e México são os países cujas experiências mais demonstram o
êxito do programa de privatização. Referencia-se ainda o caso do
Leste Europeu, como a ex-Alemanha Oriental e a Checoslováquia,
engajados num programa muito agressivo de venda de empresas
estatais.
Os principais resultados das privatizações, em nível mundial, podem ser resumidos como: (a) os consumidores foram beneficiados por melhores preços, pois evoluíram de mercados virtualmente monopolizados pelo Estado para mercados competitivos;
(b) os trabalhadores aumentaram a produtividade e passaram, conseqüentemente, a receber remuneração maior; (c) o Estado. axaurido de recursos, se livrou de subscrever capital para cobrir déficit
de caixa, além de poder gerar caixa; e. (d) os empresários realizaram investimentos, cujos resultados, já obtidos, os estimulam a
continuar participando do processo de privatização.
A experiência brasileira, ainda que bastante lenta e limitada,
até o momento, também prenuncia a obtenção de resultados que se
assemelham àqueles que vêm sendo alcançados em outros países
que realizam processos de privatização.
No setor siderúrgico, após a privatização, houve considerável aumento da produtividade (tlh/ano): CSN (85%), Açominas
(58%), Usiminas (24%), CST (34%), Cosipa (37%), Piratini
(18%), Acesita (38%). Esse aumento da produtividade foi causado
pela remoção de vários enlIaves a que a empresa estatal estava
submetida, destacando-se a burocracia com cerca de 100 normas
regulamentadores que tolhiam a ação das estatais.
O Programa Nacional de Desestatização teve o mérito de
quebrar enomleS resistências de grupos contIariados e garantir sua
execução. embora lenta. Nos primeiros dois anos e meio, 24 empresas passaram para as mãos do setor privado, destacando-se o
setor siderúrgico, todo o setor de fertilizantes, a petroquímica está
razoavelmente avançada. A tendência atual é de se entrar nos setores de ferrovias, portos, estradas e eletricidade. O timing concorre
contra a velocidade do prog:rama. durante o exercício de 1994, em
razão das eleições gerais de outubro e de oulIas questões institucionais.
Cumpre, portanto, à luz dos fatos apurados por esta Comissão, aperfeiçoar o processo para que, reiniciado, se libere de peias
desnecessárias, se tome mais lIanspa:rente e acelere, em beneficio
de toda a sociedade brasileira. É o que se passará a fazer.
5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS
Muitas das críticas feitas ao Programa Nacional de Desestatização, sua organização e funcionamento, originaram-se de uma
focalização política equivocada, desconhecendo a obrigação constitucional de limitar "aos imperativos da segurança nacional ou ao
relevante interesse coletivo" a presença do Estado na economia.
É indiscutível a necessidade de restringir a ação governamental, mOlDlente face ao volume de encargos e despesas com que
é onerado o Erário público. Mas têm sido tímidas e lentas as medidas do Governo na condução do processo de desestatização.
Jmpende notar que, por falha de base, o PND não teve regulamentado. adrede e adequadamente, o preceito constitucional básico que norteia a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado. A regulamentação do artigo 173 da Constituição Federal,
definindo os conceitos de "segurança nacional" e ''relevante inte-
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resse coletivo", poderia ter evitado um sem número de discussões
que se acenderam no vazio de sua regulamentação.
No plano mais visível, as marchas e contra-marchas do Pr0grama, bem como o baixo retorno fmanceiro alcançado com a venda das empresas estatais, até o presente, só vem reforçar a série de
suposições e suspeições ligadas ao processo de privatização. Muitas dessas manifestações, porém, não merecem ser consideradas,
pois pecam por falta de isenção, já que trazem embutida a tendenciosidade de interesses corporativos e políticos de toda natureza
em seu enfoque do processo de privatização. Note-se, por exemplo, que o baixo retomo fmanceiro foi mais que compensado por
um somatório de fatores positivos: paralisação da sangria nos recursos públicos; perenização das empresas e sua modernização
para torná-Ias competitivas, perenizando-se igualmente o emprego; valorização do homem pelo treinamento e salário; reinício do
pagamento de impostos; liberação de recursos para as áreas socialmente necessitadas; retomo da credibilidade do Estado e do País; e
assim por diante.
Partindo do pressuposto de que compete privativamente ao
Presidente da República exercer, com o auxílio dos Ministros de
Estado, a direção da administração federal (art. 84, lI, da Carta
Magna), ressalta a importância de que uma responsabilidade tão
complexa e polêmica como o processo de desestatização - na qual
se configuram fluxos, relacionamentos técnico-administrativos e
interesses de diversos órgãos e entidades públicas e privadas e,
praticamente, de toda a sociedade brasileira - seja conduzida por
alguém que, a par de idoneidade e competência, possua a autoridade e o status de um Ministro da Estado. Na verdade, deveria revestir-se das funções de um Ministro Extraordinário, dirigindo um
órgão de missão (Comissão de Alto Nível em que se transformaria
a atual Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização), de natureza temporária como o seu próprio cargo, com prazo
de duração e clara defmição de metas flXadas em lei.
A Comissão referida deveria reger-se por nonnas próprias administrativas, financeiras, de pessoal -, só lhe sendo aplicável
em caráter supletivo e no que fosse compatível com seus fms, a legislação referente aos órgãos permanentes. Os funcionários da C0missão seriam requisitados da administração pública federal direta
e indireta, vedando-se a criação de quadro próprio.
Para o bom desempenho de suas atribuições, o Ministro Extraordinário para a Desestatização estaria subordinado diretamente
ao Presidente da República, e, como dirigente da Comissão de
Alto Nível (Comissão Diretora do PND), se articularia com os demais órgãos da Presidência e, especialmente, com o BNDES, que
lhe proporcionariam apoio e recursos necessários.
O Ministro Extraordinário seria, ademais, autorizado por lei
a promover, junto aos Ministérios e demais órgãos e entidades da
administração pública federal, direta e indireta - mediante cooperação com os respectivos titulares e dispensada a exigência de
trânsito intennediário de infonnações e de solicitação a órgãos supelÍores -, a adc ~JO, em caráter prioritário, das medidas necessárias ao célere desenvolvimento do processo de desestatização.
Aspecto importante a considerar nestas conclusões e rec0mendações diz respeito à chamada fase investigatória desta CPMl
A maioria das denUncias apresentadas, senão a totalidade, se caracteriza pela ausência da materialidade, da consistência, não recomendando a continuidade desse processo investigatório.
Além disso, essas mesmas denúncias apresentam rotulagem
idêntica, assemelhando-se a algumas matérias denunciatórias, sem
autoria, numa repetição exaustiva do ouvi dizer, além da utiliz;ição
política que detenninadas pessoas vêm fazendo do tema, movidas
por toda a sorte de interesses partidários e corporativistas.
Não se pode, também, desconsiderar a ação org8J!izada de
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grupos declaradamente contrários ao processo de privatização, que
chegaram até ao uso da violência para intimidar e, assim, atingir o
seu intento de paralisar esse processo, em flagrante desrespeito à
Constituição, às leis e às liberdades individuais e coletivas.
Além das sugestões de regulamentação do artigo 173 da
Constituição e de designação de um Ministro Extraordinãrio para
gerir o Programa Nacional de Desestatização e, ainda, considerando o exposto anterionnente, cabe a esta Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, tão-somente, encaminhar ao Poder Executivo a
indicação parlamentar para que este adote medidas preventivas e
técnico-administrativas que aprimorem, dêem maior transparência
e estabeleçam condições mais adequadas à agilização e à eficácia
desse importante Programa de Governo.
Do conjunto de recomendações emergentes do corpo deste
relatório, algumas parecem merecer particular relevância e, portanto, acham-se a seguir resumidas:
(a) Reavaliar, à luz de políticas claramente defmidas para o
País e previamente divulgadas, o quadro de estatais privatizáveis,
e intensificar os procedimentos para o alcance de tal fim.
(b) Criar condições legais e técnicas para a ampliação da liberdadede participação no processo licitatório de privatização de
pessoas fisicas e jundicas, nacionais e estrangeiras, especialmente
no tocante a investidores internacionais.
(c) Ampliar as possibilidades de aquisição de ações e criar
estímulos à utilização voluntária de moedas sociais como o
PISlPasep, FGTS, Finsocial etc.
(d) Tomar legalmente obrigatório que os novos controladores das empresas privatizadas, quando já estiver defmido o respectivo controle, fmanciem ou obtenham fmanciamento, para que os
empregados possam adquirir a participação que lhes for reservada
em ações, aumentando-se o prazo de indisponibilidade das ações
assim adquiridas para que os empregados participem, efetivamente, da emPl-"Csa e de seus resultados pós-privatização.
(e) Diversificar as possibilidades de desestatização do controle acionário, com um leque de alternativas de privatização, desde o critério de venda de todas as ações de uma vez, passando pela
venda em separado de bens imóveis, o que, em alguns casos, protegeria o Tesouro Nacional e evitaria a especulação imobiliária,
até a venda por etapas ou por lotes de ações, com ou sem direitos
especiais.
(f) Acelerar a venda de participações minoritárias do Governo Federal, algumas delas em atividades típicas do setor privado.
(g) Aprimorar a elaboração dos editais de licitação de venda
das estatais e melhorar os controles sobre o seu fiel e integral cumprimento.
(11) Concentrar a autoridade e a responsabilidade fmal pelo
processo decisório do Programa Nacional de Desestatização, nas
mãos do Ministro Extraordinário sugerido, com a devida assessoria da referida Comissão de Alto Nível e do próprio BNDES.
É o relatório.
Sala das Sessões, - Seguem-se assinaturas.
VOTO VENCIDO EM SEPARADO
DO SENADOR AMIR LANDO
. ''Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor
do nosso jardim.
E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem:. pisam as flores, matam o nosso cão; e não dizemos nada.
Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa
casa, rouba-nos a lua e, conhecendo nosso medo, arrancanos a voz da garganta, e já não podemos dizer nada," Maiakowski, do livro O Tocador de Atabaque 1969 - Ed.
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do autor Eduardo Alves da Costa
APRESENfAÇÃO
Escuso iniciar o relato dos trabalhos desta CPMI sem registrar, preIíminannente, o amargo sabor de frustração que assoma o
Re1'ltor, dada a impossibilidade de realizar-se uma investigação
abrangente que oferece à Nação um retrato fiel e comple~ da execução do Programa Nacional de Desestatização - PND. A míngua
do que foi pennitido investigar, podemos traçar um disfonne debuxo que apenas externa indícios e sulcos do obscuro processo de
privatização implementado pelo Governo Federal, que se vislumbra como precário roteiro para uma oportuna investigação exaustiva. Este re1'ltório configura uma seqüência de apontamentos,
fragmentos de memória, para que não se sepulte defmitivamente
atos e fatos prenhes de suspeição e de incomensuráveis danos ao
patlimônio do povo brasileiro.
A presente CPMI não teve a oportunidade de investigar
para desvendar e dar publicidade aos atos intrínsecos ao PND, senão que em virtude de pressões irresistíveis visou mais abafar, esconder, encobrir do que propriamente esclarecer, elucidar e propiciar transparência.
Em tomo do assunto levantou-se intransponível muralha de
silêncio e a imprensa nacional hostilizou as investigações com a
mais negra censura, fazendo duvidar da lídima e amp1'l liberdade
garantida pe1'l Constituição Federal. A censura econômica é mais
cruel e nociva do que a política, porquanto esta impele a repulsa e
a desobediência, e aquela cativa a docilidade submissa da prestação de serviços. Enquanto a liberdade de imprensa passar pelo caixa dos patrocinadores, esta ''liberdade'' pennanecerá agrilhoada
aos interesses dos patrões, prisioneira das meias verdades, meias
falsidades, do erro, da mentira, do engodo e do em1xIste, um instrumento de vantagens cujo limite de licitude é tênue, dependendo
apenas do ângulo de visão, liberdade que não liberta, senão que
consolida obliqüidades beatificadoras de pecados ou legalizadoras
de delitos.
Dia virá que a repetição centenária da mentira não se transmutará em verdade. Tempo em que a verdade obreira de si própria realize a pedagogja da decência, da dignidade humana, da justiça e da paz social. E preciso sonhar e intuir alguma utopia, por
mais singela que seja.
As constatações observadas das fendas abertas pe1'l CPMI
mostram uma teia de irregularidades para servir de roteiro a investigações mais percucientes.
INTRODUÇÃO
A investigação relativa ao processo de alienação do patrimônio público se reveste de importância crucial no contexto do
atual quadro político brasileiro, por, pelo menos, dois motivos fundamentais. Em primeiro lugar, trata-se de decisão que envolve vultosos recursos investidos durante décadas, na maioria das vezes
motivada por razões estratégicas que fizeram com que o Estado
abrisse mão de outras alternativas para a alocação de seus recursos
escassos e optasse pelo investimento diretamente produtivo. Em
segundo lugar, a implantação do Programa Nacional de Desestatização coincide com um dos momentos mais nefastos da vida política brasileira, quando uma verdadeira alquimia foi montada para
dilapidar o patrimônio público em todos os seus segmentos.
O primeiro motivo suscita a necessidade de uma discussão
sobre o programa propriamente dito, o sentido de, assumida a alternativa do Estado de se retirar das atividades diretamente produtivas, sejam maximizados os beneficios dai resultantes. Essa discussão envolve uma gama de elementos, como a política industrial, a alteração resultante na matriz industrial com as privatizaçães, a oportunidade da privatização em tempos de recessão, os crité-
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rios de avaliaç.ão das estatais entre outros.
O segundo motivo traz àtoa a discussão da própria CPML
Dados todos os fatos observados durante a chamada "(""PI do PC",
era de se esperar que o Congresso Nacional envidasse todos os
seus esforços no sentido de investigar atos de tamanha importância
para o País, decididos sob a sombra de uma cOmJpçâo sem precedentes e que motivaram o impeachment do Sr. Fernando Collor
de Mello. Ali se observou os tentáculos do esquema montado para
a dilapidação dos recursos públicos. plantados estrategicamente
nas instituições responsáveis pela manipulação dos recursos fmanceiros. Se é verdade que durante qualquer afirmação aprioristica é
precipitada quanto a possíveis falcatrua durante a implantação do
PND, o contexto desta mesma implantação constitui-se em elemento suficiente para suscitar a necessidade de investigação quanto à lisura do processo.
Vale registrar o fato de que a primeira proposta de insta1'lção de uma CPMI para investigar as privalizações no âmbito do
PND data de fevereiro de 1992, anterior portanto à "CPI do PC".
Isso significa que, antes de qualquer investigação sobre os fatos de
conhecimento geral e que estarreceram a opinião pública, já se discutia a possibilidade de incorreções na condução do PND e que
justificavam o pedido de uma CPI específica sobre o tema. Mais
do que isto, tratava-se de questão comum no Senado Federal e na
Câmara dos Deputados, motivo pelo qual se decidiu pela solicitação de uma comissão mista. Diante disto. não se pode afrrmar que
a atitude de mais de duas centenas de parlamentares que assinaram
a proposta da CPMI constitui-se em obra do acaso ou de desconhecimento de causa.
Entretanto, já em um primeiro momento. embora ainda sem
elementos que pudessem vislumbrar as barreiras que seriam antepostas aos trabalhos parlamentares, a demora na instalação oficial
dos trabalhos e a negativa dos 8rs. líderes partidários na indicação
dos membros da Comissão constituiu-se no primeiro sobressalto
para os ideallzadores da investigação.
Findo o prazo para a instalação efetiva da CPMI, a discussão do tema foi atropelada pelas denúncias do Sr. Pedro Collor
que deram origem ao processo que culminou no impeachment do
Sr. Presidente. A idéia original do inquérito, longe de cair no esquecimento. se reforçou nas investigações relativas ao período
pesquisado durante a "CPI do PC": a locupletação com recursos
públicos e a dilapidação do patrimônio coletivo eram questões ubíquas em todos os segmentos analisados. Isto posto, o volume de
recursos envolvidos na venda das estatais reforçava a obrigação do
Congresso de investigar os procedimentos adotados no contexto
doPND.
Reiniciado o processo de instalação da CPMI, os problemas
anteriores se reforçaram e novos elementos de perturbação acompanharam o desenrolar dos trabalhos, Novamente, a indicação de
parlamentares foi conseguida após reiteradas pressões dos idealizadores e de sindicatos afrns e a atitude de parcela significativa
dos elementos, enfun, fonnalizados, se pautou, sempre, no sentido
de obstaculizar qualquer aprofundamento investigativo. Vale enfatizar que, nas discussões de conteúdo, a participação parlamentar
foi, quase sempre, nula. Em casos especiais e dependendo do depoente, grupos diferenciados de Senadores e Deputados marcaram
presença, como defensores das idéias ali apresentadas. As transcrições dos depoimentos podem caracterizar, a título de ilustração, o
que se poderia denominar "parlamentares petroquímicos", com direito a facções (por Estado ou por grupos econômicos), "parlamentares siderúrgicos" e assim por diante. Vale registro, também,
como exemplo, que o depoimento do Sr. Emilio Odebrecht contou
com a preser:ça formal de 28 parlamentares (fora as participações
sem registro), embora a média das outras reuniões nunca ultrapas-
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se a uma dezena. por rotro lado, a ausência ro a participação fria e
ritualística de um grupo de parlamentares sempre contrastou com a
fleuma destes mesmos parlamentares quando se tratava de' barrar
qualquer iniciativa considerada mais contundente, especialmente
nas oportunidades em que se discutiu quebra de sigilos bancários.
Observou-se toda a sorte de difiCJ.lldades advindas de pressões e
lobbies os mais exóticos, donde não foi possível realizar diligências e procedimentos elemenúp:es nas essências das investigações
e, sobremodo, na que se refere à quebra de sigilo bancário. A pr0pósito, a CPMI quebrou os sigilos bancário e fiscal de 14 pessoas
físicas e 4 jUlídicas. O processo encontra-se em julgamento na C0missão de Constituição e Justiça do Senado Federal desde 16-1293 e com parecer favorável do relator, tendo em vista que o então
pr.:l-sidente da CPMI pressionado, principalmente por parlamentares que, até então, não haviam participado de qualquer evento da
Comissão, tomou a atitude tendenciosa de tornar sem efeito a votação do requerimento assinado pela maioria dos parlamentaresmembros e aprovada sem que houvesse, no ato da votação,
solicitação de verificação de quorum. Constam do referido requerimento os seguintes nomes: Aldo Narcisi - Carlos Henrique Leal
de Moraes - Eduardo Marco Modiano - Fernando Froes - Fernando Perrone - José Mauro M. Careiro da Cunha - José Pio Borges
de Castro Filho - Licínio Velasco - Luiz Carlos Delben Leite Octávio Augusto Fontes Tourinho - Pedro Luiz Bodoin de Moraes - Ricardo Figueiró - Sergio Zendron - Ricardo Viana - An:quilla Partipações lida. - Brastubo Construções Metálicas S/A e
Lotten Carporation.
Embora apenas a efetivação da quebra dos sigilos bancário
e fiscal possa comprova se houve responsabilidade, as pressões recebidas por membros da CPMI, o sentido de retirar alguns nomes
da listagem, reforçam a necessidade de atenção especial do Congresso Nacional para o caso de futuras e necessárias investigações
sobre a venda do patrimônio público. Também caberá à história a
inclusão de novos nomes, quem sabe através de acompanhamento
e da cobrança continuada população quanto ao enriquecimento ilícito, ~ ....-:rta futura de empregos para aqueles que ora se situam
acima do bem e do mal, com polpudos e recompensadores salários
pagos pelos que hoje adquirem as estatais em condições privilegiadas. Ou, quem sabe, novas CPMI's terão, no futuro, as mesmas dificuldades enfrentadas pela Comisssão que agora se extingue, pela
ação dos tecnocratas de hoje transformados em parlamentares do
amanhã, cujas campanhas eleitorais poderão ser fmanciadas pelos
adquirentes das estatais.
Não faltasse tamanho descaso para com as investigações, a
CPMI foi abalada com a inclusão de seu presidente na listagem
dos parlamentares que se locupletaram com verbas do orçamento
público federal. Foge aos objetivos desta CPMI avaliar eventuais
desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes mas, não se
pode negar os impactos negativos que o fato, de conhecimento público, causro no processo de investigação em curso. Era de se esperar, no entanto, que estes fatos se constituíssem em novo alento
para as investigações, decorrentes da exigência maior de responsabilidade dos Srs. Parlamentares em conhecer, em profundidade, a
manipulação de recursos fmanceiros que excedem algumas vezes
o total das subvenções dilapidadas por integrantes do Congresso
Nacional. Para surpresa, as reações foram exatamente contrárias às
expectativas. A atividade majoritária, agora com a participação
efetiva de parlamentares que nunca se dignaram a participar de
qualquer evento da CPMI, foi a de bombardear a continuidade dos
trabalhos, uma atitude, no mínimo, suspeita. O que resta de esperança é que as investigações sobre o processo de desestatização
não se esgotam com o prazo fmal da CPMI, nem com as atividades do Congresso nacional. Muito menos está se processando,
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com o término (ou coma suspensão) desta etapa dos trabalhos, um
atestado de idoneidade para todos quantos participaram da venda
das empresas estatais construídas durante anos de luta e resistência
e lastreada na poupança do povo brasileiro. Tal procedimento ficará a cargo da história, e a experiência recente tem mostrado que ela
tem sido implacável.
Apesar de todas estas dificuldades, a CPMI conseguiu coletar uma gama significativa de documentos e informações que
põem em xeque a maioria dos leilões já efetivados. Não é por acaso que todas as alienações se encontram sob processos judiciais,
por motivos também comprovados pela CPMI, que vão desde a
participação em acordos de compradores anteriores aos leilões, os
quais nem sempre primaram pela lisura de comportamento, a utilização maliciosa do método proposto nas avaliações, determinando
a manipulação da seleção de indicadores econômico-fmanceiros
que resultaram no aviltamento dos preços mínimos, até a utilização, nada convincente, das chamadas "moedas podres".
A decisão majoritária dos Srs. Parlamentares no sentido de
paralisar as investigações, principalmente no que se refere à quebra de sigilo bancário, cerceou qualquer aprofundamento que pudesse orientar a apuração de responsabilidades. Espera-se que o
Ministério Público prossiga investigando o tema e propicie à Nação as informações e as cobranças legais cabíveis que o Congresso
nacional continua a dever.

2. A Privatização como tema recorrente no Congresso
Nacional
O artigo 49, inciso X da Constituição de 1988 diz, textualmente, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional
"fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas,
os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta". Essa atribuição do Congresso Nacional, ditada por comandos
constitucionais, tende a se constituir em ''letra morta" quando o debate sobre os atos do poder executivo se reduz unicamente a discussões de plenário e elaboração de relatórios de Comissões que
descansam em gavetas ro prateleiras.
Os desvios observados no Programa Nacional de Desestatização e, conseqüentemente, os trabalhos desta CPMI teriam sido
menos árduos (ou, até, desnecessários) se fossem observadas as
conclusões constantes do relatório preliminar de atividades da
Subcomissão Especial para Acompanhamento do Programa Nacional de Desestatização, da Câmara dos Deputados, editado em
dezembro de 1990. Observa-se que esta data é anterior aos principais leilões de privatização relativos aos setores siderúrgico, petroquímico e de fertilizantes. Vale ainda registrar o fato de se tratar
de subcomissão de composição supra-partidária, o que afasta qualquer possível conotação sectária na compreensão do tema e nas
propostas daí decorrentes.
As conclusões contidas no referido documento podem ser
transportadas literalmente para o relatório desta CPML A questão
crucial é que, daquela data até hoje, foram realizados 25 leilões
sem que tenham sido levadas em conta as propostas ali contidas,
todas elas de importância fundamental no sentido da defesa do patrimônio público. A transcrição do texto torna a repetitividade uma
estratégia, mesmo que por teimosia daqueles que ainda se preocupam com o bem comum e descartam as ações que tendem a privatizar o Estado brasileiro, a qualquer preço:
"1 - A condução do Programa Nacional de De.sestatização vem-se orientando por objetivos secundários de realização de caixa, apesar de a experiência internacional recomendar o abandono desse objetivo. Desconheee-se que a desestatização deve, prioritariamente, objetivar avanços na organização industrial, de modo a al-
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cançar níveis de maior eficiência setorial. Nos casos específicos dos setores petroquímico, fertilizantes e sidelÚrgico, o Programa deveria ater-se à definição das Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio
Exterior, ajustando esses setores aos objetivos maiores
dessa política.

2 - A decisão política de materializar o Programa
é importante, mas não suficiente. O momento atual não é
propício para privatização, pois não há recursos suficientes no mercado para garantir o êxito da decisão presidencial. Antes de privatizar, o Governo Federal deve
preocupar-se, como vem tentando fazer, com a estabilização da economia, recompondo o poder aquisitivo da
população, de fOllllil a viabilizar a pulverização das ações. Isto, se não quiser oferecer novo impulso aos cartéis
e oligopólios e a tão condenada concentração de renda.
3 - O processo recessivo por que o País atravessa
leva as empresas a uma natural desvalorização, algumas
delas ao sucateamento (fenômeno semelhante ao ocorrido na Argentina), sem aportes de novos recursos e de
reinvestimentos nos setores privatizáveis.
Além do mais, o número excessivo de empresas a
serem privatizadas, a um s6 tempo, conduz a um inevitável processo de desvalorização das mesmas.
4 - Na privatização das empresas deveria ser
sempre considerado o saneamento fmanceiro com sua
conseqüente reorganização, mantendo um quadro de
pessoal absolutamente necessário ao desempenho de
suas atividades fundamentais, sem o retorno de práticas
nada recomendáveis, como a do empreguismo e o conseqüente inchamento dos seus quadros. A empresa que
for privatizada, em seu programa de saneamento deverá
buscar redução de seu pessoal a um número mínimo indispensável. Como ocorreu em outros países, tal providência, deve ser objeto de negociação com os trabalhadores.
5 - Se as privatizações devem ser conduzidas
através de um órgão gestor escolhido pelo Executivo,
que é o BNDES, a indagação a se fazer é por que o
BNDES e sua subsidiária BNDESPAR não ofereceram,
e mais do que isso, não iniciaram o processo pelas suas
próprias participações acionárias nesse processo de desestatização, até porque, em seu portfólio, são encontradas empresas de mercado, que não mais necessitam de
participação acionária estatal, inclusive em ações preferenciais.
São especialmente citadas as participações acionárias na Aracruz, Bahiasul, Celulose , Bombril, Ceva!,
Caraíba Metais, CVRD, Cofap, Coteminas, Jari, Celpar,
Compar, Gradiente, Light, Mangels, Oxiteno, Pisa, Riocell, Shm:p, Pronor, Sibra, SID Informática, etc.
Sustenta-se inclusive, que a desestatização, neste
caso, deverá levar a extinção do BNDESPAR, posto que
é empresa de participação acionária. Além do mais, o
BNDES que, em detenninado momento de nossa história, foi transformado em "hospital de empresas inadimplentes", como os casos em que ainda detém o corltrole
majoritário, não foi instituído com esta fmalidade.
A fmalidade do BNDES deve ser a de conduzir o
processo de política industrial implantado no País, o de
implementar o seu desenvolvimento econômico e social,
e jamais o de socorrer empresas falidas.
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6 - A centralização de decisões em torno do
BNDES, como órgão gestor, leva a que os segmentos
existentes em cada setor, estejam sendo submetidos a t0tal alijamento no processo por parte dos dirigentes do
BNDES, sendo desconsiderado uma análise e formulação de alternativas.
7 - A preocupação em fazer caixa, imediatamente, além das frustrações já reconhecidas como a dos Certificados de Privatização, pode levar a questões jurídicas
mais profundas, tais como o respeito aos direitos dos
acionistas minoritários, na destinação dos recursos
oriundos da privatização, para citarmos apenas um
exemplo.
Considerando todos estes fatos, parece recomendável que o programa seja submetido a detidas reflexões, de modo a encontrar a melhor alternativa e evitar críticas ou suspeitas que possam vir a colocá-los
em linha de colisão. Ou seja, esse prograrna não deve
ser instrumento de desgaste do Governo Federal. Entendo que o Programa de Privatização, que se insere
numa reorganização econômica do estado, e nurna
nova concepção de política industrial do País, deve
ser reexaminado para que, ao ser implantado, o seja
de forma irreversível, com o apoio dos mais diversos
segmentos da sociedade. Entendo que a abertura econômica do Estado é necessária, implicando numa profunda desregulamentação da economia, numa nova
política tarifária, com liberdade de fixação de preços,
na regulamentação da concessão de serviços públicos,
na autonomia empresarial para as empresas estatais
remanescentes, através, se for o caso, de contratos de
gestão.
É preciso que os condutores do processo de privatização entendam que ela, por si SÓ, não é a solução para
males da economia, mas sim parte deles. Que todos os
segmentos da sociedade, inclusive o empresariado, os
trabalhadores, os segmentos de Governo, os políticos sejam ouvidos.
O Congresso Nacional, que aprovou o Programa
Nacional de Desestatização, e, em particular, esta Subcomissão Especial, entende que o Parlamento, espelho
da sociedade, deva ser transfollllildo num f6rum para o
debate de todas as questões concernentes à privatização.
O Programa não pode ser privilégio de poucas pessoas
que, instaladas em seus gabinetes, muitas vezes bem intencionadamente, decidem o destino do patrimônio das
estatais, que, em última análise, pertence ao povo brasileiro.
Ante essas circunstâncias, chego à conclusão de
que o Programa em curso merece reflexões imediatas,
que possam, inclusive, levá-lo tanto a um redirecionamento como até a uma revisão mais profunda.
Dessa fOllllil, como procedimento cautelar, sugiro
que não sejam efetivados leilões, até o amadurecimento
e o entendimento nacional sobre o assunto.(Grifo nosso.)
Observa-se ql'e o texto faz referência ao temor a questões jurídicas profundas, a críticas e a suspeitas, sentimento
que persiste e que poderá levar, certamente, à revisão dos
eventos já concretizados e ao redirecionamento de ações futuras. A inobservância aqueles ditames corroborou para o
desencadeamento dos fatos que serão relatados ao longo des-
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tmocumento.
3. O papel do Estado: uma discussão ausente na formula·
ção do Programa de Prlvatizaçóes

Um tratamento sério sobre as privatizações não poderia prescindir de uma profunda discussão sobre o papel do Estado na economia. Esse é um contexto que deveria ser debatido com toda a sociedade que, em última análise, contrlroiu, direta ou índiretamente, com a
es1lUturação de um aparelho estatal que, à falta da iniciativa privada,
foi o grande alavancador do desenvolvimento do País.
Essa sempre foi uma discussão ausente na formulação e na implementação do PND. Tanto o BNDES quanto a Comissão Diretora
passaram ao largo de qualquer aprofundamento sobre a questão. E,
tanto pior se tentarem provar, mesmo que tanliamente, o contrário,
uma vez que o que se observou na prática foi um emaranhado de decisões sem qualquer consistência lógica e sem a definição de critérios
que propiciassem atitudes inteligentes e apropriadas ao vulto de recursos envolvidos e às grandes necessidades básicas de milhões de brasileiros. Movidos por objetivos de I 'famr caixa" e por decisões precipitadas de "vender a qualquer preço", o que mais se ouviu foram jargões
como "estado inchado", "estado improdutivo", "estado pesado", entre
ootros. A população, afogada no dia-a-dia do "estado conupto", foi
emp.nrada pela mídia a acreditar nos I 'elefantes" veiculados como
matéria paga, numa sub-repção para benefIciar compradores de estalais adredemente conhecidos e dilapidar o patrimônio conseguido com
o suor desta mesma população.
É por isso que essa questão do tamanho do estado deve ser
colocada em seus devidos termos.
De imediato, duas questões básicas se colocam quanto à
questão do estado:
Em primeiro lugar, é necessário desmistillcar idéias que se
tomaram correntes, e que se fundamentam basicamente no neoliberalismo, quais sejam, a necessidade ou mesmo o compromisso
com a diminuição, a qualquer custo, do tamanho do estado. É por
demais conhecida a proposta neoliberal que aponta a inefIciência
do Estado ou a crise por que passa, como conseqüência do gigantismo que este atingiu no espaço econômico e apregoa a idéia do
estado mínimo em contraposição ao estado interventor. Embasadas nestas idéias, as discussões contemporâneas sobre o Estado
confundem duas dimensões importantes:
1) a que se refere ao tamanho e ao peso relativo do aparelho
estatal. Na maioria dos países em processos recentes de democratização, o Estado adquire um peso muito grande, froto, até então, da
tradição cartorial e clientelistica de suas estruturas politicas. No
entanto, é preciso distinguir, em se tratando de assunto desta natureza, que o contrário de grande não é pequeno, mas sim adequado,
compreendendo um conjunto efIcaz e menos pesado de organizações públicas necessárias à constituição de bases sólidas para a
consolidação da democracia, para o equacionamento progressivo
das desigualdades sociais e para a geração de meios viabilizadores
do crescimento econômico. Vale salientar, também, que a cons1lUção democrática não é sinônimo da mera redução da máquina estatal, nem unicamente o reforço do relacionamento entre o Estado e
a sociedade. Esse processo supõe não apenas um governo sancionado pelo sufrágio universal, mas, principalmente, a existência de
um arcabouço institucional democrático compreendendo um Executivo bem constituído, ético, responsável e transparente, um sistema partidário representativo e sólido, com mecanismos de
alternância de poder, um Congresso como órgão de representação
e supervisão do Executivo, um sistema judiciário ágil e independente e organizações civis capazes de exen:er o controle social
sobre o aparelho do Estado. Este parece ser um ponto central, pois
um Estado sem controle democrático por si só já é conupto, ao
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não apresentar mecanismos de acompanhamento e de fIScalização.
Um aparelho burocrático, isento de controle por parte da sociedade, tende a exen:er seu potencial autocrático. E, uma sociedade
onde vigoram comportamentos não regulados e, muitas vezes ilegítimos, mas aceitos de foona tácita e consensual, tende a ser desprovida de conteúdos éticos e noonativos, caracterizando no dizer
de Emile Durkheim, uma situação de "anomia social";
2) a que diz respeito a força ou fraqueza do Estado como
um todo, ou de suas agências governamentais. O fato de uma máquina estatal ser grande ou pequena não significa necessariamente
que possa estabelecer efetivamente sua legalidade sobre seu espaço tenitorial, que possa dirimir os conflitos sociais, frutos da propria dinâmica do capital. Um estado forte, independente, portanto,
de seu tamanho, é aquele capaz de estabelecer efetivamente a sua
legalidade de assegurar uma integração mínima dentro da dinâmica de diferenciação e não ser visto pela maior parte da população
apenas como um balcão onde se busca satisfazer interesses privados. Aqui é oportuna a afrrmação de Iuan Casassus, especialista da
Unesco, com relação ao papel que joga o Estado, hoje, nas sociedades desenvolvidas e naquelas em desenvolvimento, mostrando a
distância que separa o discurso neoliberal frente à realidade: "En la
medida en que aumenta la regulacion de la sociedade por el mercado, aumenta la necessidad de ajustes por el imtermedio de la politica pública y, en consecuencia, crece el estado y la necessidad
de su intervenci6n. Esta es una de las razones por las cuales las s0ciedades con un capitalismo dessarrollado van acompaiíadas con
um estado cada vez más fuerte. La otra razôn, por cierto, es que el
mercado mundial está confIgurado por la aceión conjunta deI Estado y las grandes empresas. De esta manera, el Estado en las sociedades capitalistas avanzadas, ha vuelto a ocupar un lugar central
en los procesos de desarrollo en contraste directo con las proposiciones ideológicas tendientes a reducir su ámbito de intervención
en los países menos desarrollados,m.
Em segundo lugar, especillcamente com relação ao Estado
brasileiro, o País atravessa não apenas uma crise social e econômica muito séria, mas principalmente, uma profunda crise do Estado,
extensiva também à maioria dos países recentemente democratizados. Segundo Guilherme O'Donell, referindo-se a países como o
Brasil, a Argentina e o Peru, embora com ritmos e atividades diferentes, esta crise compreende três dimensões: "do Estado enquanto
um conjunto de burocracias capaz de cumprir suas obrigações com
efIciência razoável; de efetividade de sua lei; e da plausibilidade
da afrrmação de que os órgãos do Estado normalmente orientam
suas decisões segundo alguma concepção do bem público,,(2).
Na recente experiência de transição democrática oconida no
Brasil, de fOlIDa negociada, verifIcou-se um alto grau de continuidade
do quadro politico-institucional em relação ao anterior, isto é, tanto a
nível das elites dirigentes quanto a nível das instituições, permanecendo ausentes questões como a refoona agrária, a redistribuição da renda, entre outros. A Nova República caracterizou-se pelo ''reforço de
um estilo tradicional de fazer politica, calcado na disputa por cargos
na esfera governamental, no cálculo eleitoral de curto prazo, na rosca
de ~os imediatos através de vínculos clientelísticos com o Executivo' 3). Enfnn, a relação Estaddsociedade vem sendo identificada
como uma relação que pennite uma crescente apropriação da coisa
pública pelos interesses privados.

1) CASASSUS, Juan. Debe el Estado ocuparse aun de la educacién1 Revista do Con·
seIho de Reitores das Unlvel'llidades Brasilell'll8: Educa9io Brasileira. Brasllia, nO
30 janJjul. 93. p. 76.
2) O'OONNEL, Guilhenno. Sol:re o Estado, democratização e alguns problemas CCllceituais - Uma visikJ latioo-americana com urna rápida olhada em alguns proses póscanunistas.• NOV06 estud06 CBBRAP. São Paulo, nO 36, jul. 93. p. 127.
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3) DINIZ. Eli e outros. Modernização e Consolidação no Brasil: Dllell1llS da Nova
República. SooPaulo. Vértioe-EditoraRe,ista dos Tribunais. p. 12

4CARDOSO. Fernando Henrique. Desafios da Social - Democrncia Latina. Novos
estudos CEBRAP. São Paulo. n° 28, out 90. p. 44.

Uma das características mais man:antes do Estado, hoje, é
não conseguir estabelecer regulações efetivas da vida social em
seu território e em seus sistemas de estratificação social. O Estado
fraco, indefeso, coexiste com esferas de poder autônomas, com
sistemas de dominação privatizados, também baseados territorialmente. Há um clima de desobediência civil, onde as leis são elaboradas para não serem cumpridas. O Estado brasileiro vem perdendo cada vez mais a sua dimensão de tornar efetivas suas leis. O
ideal da igualdade perante a lei fica cada vez mais distante da práxis social e se torna cada vez mais um ideário inatingível.
Ao contrário das democracias amadurecidas em que o primado da lei é uma das principais conquistas, no Brasil o traço
man:ante do relacionamento Estaddsociedade é uma eterna busca
de inclusão, por parte dos atores sociais e grupos econômicos, nas vias
de acesso aos beneficios e privilégios controlados pelo Estado.
A politica é vista não como a forma de encaminhar e resolver conflitos de interesses, mas como a founa de obter favores do
Estado ou mesmo de estabelecer prioridades de investimentos nos
planos de governo. Este comportamento revela um traço básico da
cultura nacional, que consiste na valorização excessiva das pessoas, acima das instituições. Cultura esta que, hoje, já sedimentou
a idéia da glorificação do "esperto" que burla impunemente as leis
e da aversão ao "otário" que acredita nas regras, nas nmmas, e as
cumpre. Por isso mesmo, as normas, as regras, os valores, a ética o estar de acordo com a lei - não funcionam como referenciais
para a atuação das pessoas, dos grupos econômicos. Pelo contrário, o que importa é a recorrência à ação interpessoal, à proximidade de quem detém o poder, ou de alguma forma está a ele ligado.
E as relações pessoais estão pautadas pela reciprocidade que implica uma relação de troca, em dar e receber.
Expressão maior desta "política de favores" foi o que se reforçou com o Governo Collor, em que empreiteiras, banqueiros,
empresários fizeram suas generosas "contribuições" fmanceiras
para a campanha eleitoral e, com isso, garantiram o direito de estar
próximos do poder, com acesso a informações privilegiadas, concessões de empréstimos ou privilégios nas licitações. Revigorouse, assim, duas leis da pelVersidade política: por um lado, a "lei
franciscana" de "é dando que se recebe" ou a política de favores e,
de outro, a ''lei de Gérson", isto é, de extrair o máximo de vantagens pessoais, até mesmo aquelas consideradas ilícitas em tudo. O
exemplo mais recente de ''homologação'' destas duas leis encontrase nos fatos apurados pela CP! do Orçamento, onde uma minoria
despudorada se apropriou indevidamente de milhões de d6lares do
Erário píblico, num legítimo saque à coisa pública, podendo-se
mesmo obselVar, na elaboração do Orçamento, a evaporação da
dimensão pública do Estado.
No entanto, esses fatos são mascarados pelo discurso oficial
que passa a idéia de uma verdadeira simbiose entre os interesses
da esfera privada e os da esfera estatal, como se fosse legítima a
premissa de que aquilo que é conveniente aos interesses privados
o. é também ao Estado. Assim, justificam-se ações e programas
como se fossem os mais acertados, adequados ao crescimento econômico l~ ao desenvolvimento do País, quando, de fato, vêm de encontro, primordialmente, a interesses privados, muitas vezes, constituindo-se num verdadeiro assalto ao erário píblico. Verdadeiras alianças - "anéis burocráticos" - no dizer até mesmo do ex-Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso em seu artigo ''Desafios da SocialDemocracia na América Latina", "são finnadas, em que partes da buadministrarocracia estatal, tanto do setor produtivo, como da
ção direta são "enfeudadas" a interesses privados"..

De fato, existe um pacto que interliga os interesses privados
com o estado brasileiro, e, desvendá-lo como também conhecer
seus parceiros, constitui-se em grande desafio. Tal tarefa visa, primordialmente, o restabelecimento de fronteiras mais nítidas entre
o público e o privado.
No entanto, a mídia se encarrega de bombardear a opinião
pública no sentido de destruir a ação do Estado, incorporando as
idéias dos neolibeirais mais exaltados. Não é por acaso que se assiste, com maior ênfase nos últimos tempos, a programas e reportagens especiais sobre o estado cOIDlpto e a conseqüente defesa
das privatizaqções, sem qualquer correlação ou mesmo alusão aos
verdadeiros agentes coIDlptores. A privatização (ou a saio'!. do estado da Economia) passa a ser a grande panacécia. Qualquer outra
po&tura passa a se constituir em miopia, aos olhos atentos e de longo alcance dos neoliberais. A defesa passa a ser confundida com
corporativismo, conselVadorismo, etc.
Para contrapor, vale registrar as colocações de uma instituição do porte do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), conhecida pela imparcialidade de suas análises.
Em seu 4° Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano,
faz severas criticas aos programas de privatização viabilizados nos
países em desenvolvimento, cúticas estas capazes de contrapor a
fúria dos neoliberias que vêem na privatização a grande solução
para a crise por que passa o estado. A análise realizada sobre as
experiências de privatização reproduz, como parte integrante de
um programa de reestruturação econômica (no caso brasileiro,
nem mesmo isso ocorreu, pois o programa não foi planejado no
bojo de uma política econômica e industrial maior), pode por um
lado, estimular a iniciativa privada, mas por outro, tem se constituído numa verdadeira liquidação de empresas públicas em favor
de grupos privilegiados".
"A privatização não é uma panacéia", denuncia o ralat6rio e
enumera os sete pecados capitais da alienação do patrimônio público cometidos pela maioria dos países em desenvolvimento:
1. Ausência de critérios. "Ao contrário de certos casos como
o do México, cujo esquema de privatiuzação se insere no contexto
de um processo radical dos meios de produção, outros governos
abordaram-se de forma errada, tratando-a sem critério. Viram na
privatização apenas uma forma de fazer a curto prazo mais do que
colocar em marcha um mercado competitivo e viável a longo termo".
2. Condições equivocadas: substituir o monopólio público
pelo privado. "A privatização só tem sentido se as empresas estatais forem negociadas em um ambiente que lhes pennita tomaremse competitivas e rentáveis. Onde o mercado não funciona, as empresas se arriscam, a todo o momento, a sofrerem pressões do Estado".
3. Pouco transparência. " A privatização, por vezes, deu lugar a acusações de COIDlpçãO, pois selViram apenas a enriquecer
alguns amigos privilegiados do governo".
4. Apenas para fmanciar déficit orçamentários. "ministros
da Finanças em apuros são tentados a vender as empresas públicas
para cobrir os déficit orçamentárias. Ora, a venda destas empresas
deve ser considerada como um meio de reduzir a dívida nacional,
uma vez que esta, em muitos casos, foi contraída para fmanciar
justamente essas empresas".
5. Ausência de estratégia fmanceira. "O melhor meio de
realizar os ativos é recorrer ao mercado fmanceiro sob a forma de
ações, o que é dificil de fazer em muitos países em desenvolvimento porque a maioria das bolsas é pequena e concetrada na mão
de uma minoria privilegiada".
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6. Ausência de estratégia realista de emprego. "Certos governos temem muito os conflitos trabalhistas nos setores estatizados. A tal ponto que exigem dos eventuais compradores garantias
de não licenciamento Outros "compraram" a cooperação dos trabalhadores oferecendo gratificações para se demitirem".
7. Ausência de consenso político. " A privatização não é
uma simples operação tecnocrática. É também uma operação política. Assim sendo, uma operação precipitada e imposta por decreto
se amsca provocar um levante dos opositores e uma reversão do
processo quando de uma mudança de governo".
Portanto, a crise por que passa o Estado brasileiro antecede
e extrapola, em muito, a polêmica privatização versus estatização
e reduzi-la a esta questão significa simplificar a sua compreensão.
Pelo contrário, o desafio para o superação da crise política
brasileira passa, antes de tudo, pela construção de condições para
consolidação do processo democrático, envolvendo a realização de
refOlllllls da Lei Eleitoral, do fmanciamento de campanhas, das estruturas partidárias, do processo legislativo, do controle das fmanças da administração, bem como, a reafumação da dimensão pública do estado.
4. A Lei 8.031: No advento do Governo Collor
Contextualizar a leia que criou o Programa Nacional de Desestatização, é tarefa considerada das menos árduas. Basta que se
obsen'e a data de sua criação: 12 de ab::l de 1990, momento histórico que identificou os primeiros passos do Governo Collor, Irmã
gêmea do confisco de poupanças e de outras mazelas concebidas
na alquimia do "Bolo de Noiva", não há como desconsiderar a
possibilidade de que a nova lei tenha como objetivo sub-reptício
dilapidar o patrimônio público nacional em proveito de uma minoria que se instalou no poder com posturas ditatoriais.
Trata-se de desconfiança moldada nos descaminhos observados durante as investigações que redundaram no impeachment
do Sr. Fernando Collor. A Nação tem conhecimento de que o número de falcatruas descobertas e constantes do relatório da chamada "CPI do PC" teve como limite o tempo delimitado para as investigações. Se prorrogados os prazos dos trabalhos daquele CP!,
certamente outros fatos viriam à luz, tendo um vista que, para os
investigadores-~ quase impossível dissociar novas informações
com novos desvios de recursos. O prosseguimento do inquérito
através da Polícia Federal e outros fatos publicados posteriormente
pela imprensa são o testemunho de afumação tão contundente.
Os fatos trazidos a colação pela "CPI do PC" serviram de
base para o impedimento, pela primeira vez na história do País, de
um Presidente da Repl1blica. Mas não suscitaram a decisão de se
rever todos os seus atos, principalmente aqueles que envolveram
elevadas somas de recursos de propriedade de toda uma nação.
Quaisquer que fossem os critérios de hierarquização dos atos a serem reavaliados, certamente a alienação do patrimônio público
consubstanciada na Lei 8.031 ocuparia lugar de destaque. Trata-se
de bilhões de dólares que carregam o custo de oportunidade de
saúde, da educação, do saneamento, da vida, enflDl, de milhões de
brasileiros e de gerações que abriram mão, até de parte de sua cidadania para apostar no futuro do desenvolvimento do País. Portanto, pode-se afmnar que a possível continuidade da ''CPI do PC"
redundaria, certamente, em fatos ligados à alienação do patrimônio
público. E a indignação da população brasileira seria potencializada, ao observar o volume de recursos que poderia ser revertido
para calar o estômago de milhões de brasileiras famintos e que,
agora, abarrotam os cofres de uma minoria que privatizou o Estado, na escuridão da impunidade e com a defesa de um número signifcativo de políticos pouco comprometidos com a coisa pI1blica.
Em primeiro lugar, o PND carece de base constitucional O
artigo 173 de Lei Maior estipula que ''Ressalvados os casos previs-
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tos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica
pelo Estado s6 será permitido quando necessário aos imperativos
da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
defmido em lei"
Ora, era de se esperar que a decisão contundente de alienar
um patrimônio público estruturado durante décadas fosse precedida de uma ampla discussão sobre o que significa, hoje, e o que se
vislumbra no futuro, segurança nacional e relevante interesse coletivo. Não é por acaso que o estado tenha investido seus recursos
em segmentos produtivos tão importantes. Também não foi aleatório a decisão do legislador em gravar na Constituição as salvaguardas relativas ao papel do estado na economia.
Aleatória parece ter sido a decisão dos mentores do PND, a
CPMI não teve acesso a qualquer documento que l!.profundasse a
discussão sobre o tema.
A Constituição foi letra morta, porque a decisão era privatizar, sabe-se lá para atender a 'llle interesses. No mínimo, observaram-se objetivos de fazer caixa. Não se discutiu, por exemplo, a
questão de segurança nacional e de relevante interesse coletivo" da
fome e o papel estratégico do setor de fertilizantes, que poderia
propiciar ao Estado um leque amplo de decisões no sentido de maximizar a produção de alimentos. A partir do PND, são os interesses privados, tomados ao redor de uma mesa com poucos lugares,
que determinam preços e quantidades de insumos agrícolas, mesmo que sejam para atender a políticas públicas de produção de alimentos básicos.
Outras questões relativas ao ordenamento legal do PNF p0dem ser observadas.
A lei que criou o PND prevê, basicamente, tres modalidades
de pagamento, a saber.
- faculta-se às instituições fmanceiras privadas a
utilização dos créditos que tenham junto a empresas privatizadas para o flDl específico de fmanciar a aquisição
destas por parte de terceiros. Era modalidade operacional implica na transferência do débito da empresa privatizada para o adquirente da mesma, com a conseqüente
extinção do passivo daquele:
- mediante a utilização de título da divida interna
vencido, desde que emitido pela empresa privatizada e
garantido pelo Tesouro Nacional.
- por intermédio da transferência dos depósitos e
valores retidos no Banco Central em virtude do Plano
Econômico de março de 1990.
Acrescentam-se a estas tres modalidades de pagamento,
duas outras previstas em diplomas específicos:
- Lei n° 8.018/90 que, em seu art. 2°, faculta aos
detentores de Certificados de Privatização a respectiva
utilização para os fms contemplados;
- Lei n° 8.177/911 que, em seu art. 5°, § 3°, admite, como fOllllll de pagamento, a entrega de TItulos da
Dívida Agrária (IDA), desde que vencidos e não resgatados;
A respeito do assunto, cumpre aduzir que a Lei n° 8.250/91,
ao explicitar que o art. 16 da Lei n° 8.031/90 "asegura aos titulares
de créditos e títulos o direito de utilizá-los na aquisição de bens
privatizáveis", não introduziu qualquer inovação no ordenamento,
limitando-se a reafirmar que tais haveres não estavam sujeitos a
qualquer limitação quanto ao respectivo uso no processo de privatização.
Curiosamente, o art. 38, inciso m, alínea c, do Decreto n°
98463/90 faculta à Comissão Diretora:
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"adotar outras formas de pagamento defmidas em
resolução da Comissão Diretora, inclusive a assunção de
dívidas do controlador".
O regulamento, neste particular, extrapola os limites da lei
em dois aspectos:
- primeiramente, porque outorga à Comissão Diretora uma faculdade absolutamente arbitrária, e que não
encontra respaldo em norma legal;
- em segundo lugar, porque admite a figura da
"assunção de dividas do controlador' como fonna de pagamento modalidade esta rigirosamente estranha ao pr0cesso de privatização tal como concebido e adotado pelo
legislador ordinário.
Quanto ao tipo de nonna que deve disciplinar o pagamento
com moeda alternativa, não há duvida que s6 a lei pode fazê-lo
Em principio, o ordenamento reconhece poder liberat6rio apenas à
moeda corrente nacional. Se, em detenninada hipótese, deseja-se
admitir a possibilidade de outro tipo de pagamento, deverá o legislador ordinário discipliná-lo de forma especifica. De resto, convém
acrescentar que, quando uma operação negocial envolvendo preço
a pagar é liquidada mediante a entrega de outro bem que não a
moeda corrente, trata-se de um caso típico de permuta e não ade
compra e venda.
Assim sendo, caberia à lei, e tão-somente a ela, prever a natureza e a espécie dos bens passiveis de serem dados em permuta
em operações do tipo das aqui analisadas.
Não parece coincidência o fato de se incluir nas medidas
provis6rias que está sendo sucessivamente reeditadas o dispositivo
segundo o qual.procura - se legalizar" a preservação dos créditos
já aceitos em leilão como meio de pagamento do PND".
Uma outra questão refere - se ao saneamento fmanceiro da
empresa a ser privatizada. conforme prevê o artigo 6° inciso VL da
Lei nO 8.031. Não transfere recursos a terceiros a título de fmanciamento, limitando se a quitar débitos existentes.
O que se pode considerar vulnerável no procedimento é o
fato de lempregar - se num primeiro momento, recursos públicas
para, logo em seguida, possibilitar a transferência de um acervo
patrimonial ao setor privado em constitucional da moralidade administrativa.
Convém, entretanto, lembrar que a atual lei das sociedades
anônimas não admite a falência das estatais, o que solução natural
para as empresas insolventes do setor público. Ademais, o ente público controlado é subsidiariamente responsável pelos débitos, fato
este que o obrigaria, de qualquer sorte, a quitar as obrigações vencidas e não honradas pela estatal.
No particular, o que parece recomendável é alterar a legislação ordinária, inclusive para adequá la aos ditames da Lei Maior
que expressamente sujeita as estatais" ao regime jundico próprio
das empresas privadas". (art. 173 caput )
Também de importância é a prática de discriminação do
preço das ações das empresas privatizadas vendidas aos seus próprios empregados. A questão merece dois tipos de abordagens. A
primeira, diz respeito ao fato de que a venda de ações aos empregadores, ao contrário da propaganda oficial no sentido de democratização do capital, tem se constituido, na verdade, em mecanismo de dilapidação do preço, a serviço dos adquirentes maiores das
empresas. Os empregados são utilizados para aquisição das ações
a preços menores para, em um segundo momento, transferi-las aos
outros adquirente que, além de adquirirem estas ações a preços
menores que nos leilões, passam a se constituir em acionistas majoritários das empresas.
É evidente que os chamados " contratos de gaveta" não são
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públicos, mas o fato de os empregados irem, gradativamente,
transferindo suas ações aos demais adquirentes não deverá constituir - se em a qualquer surpresa. Isso, além dos chamados" Clubes de Investimentos " que nada mais são que uma forma escamoteada de utilização dos empregados para maximizar os beneficio
dos empresário e dar aos leilões uma aparência mais democrática.
Outra questão é de ordem ilegal. Prevê o artigo 21, item
XVI, da Lei 8031:
" Art. 21 - Competirá ao gestor do Fundo Nacional de Desestatização:

...............................................................................
.
.

.,

XVI - recomendar á Comissão Diretora as. condições de participação na compra de ações, dos empregados vinculados ás empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, nos termos previstos no alto 14
desta lei ".( grifo nosso )
Ora, a nonna autorizativa do estabelecimento de condições
especiais para a compra de ações por parte dos empregados das
empresas em curso de privatização reporta-se., de forma expressa,
ao art. 14 do mesmo diploma. que foi vetado pelo então Presidente
da República.
Ressalte - se que o § 2° do art. 4° da Lei 8.029190, combinado com o art. 5° do mesmo diploma, faculta a outorga de financiamentos aos empregados das empresas enumeradas taxativamente
no texto. Trata - se, portanto, de preceito excepcional. s6 podendo
ser aplicado ás hipóteses enunciadas.
Assim sendo, o proveito que estaria a estaria a estabelecer
critérios a serem observados pelo administrador foi expressamente
eliminado do contexto nonnativo pr6prio. Tem - se em conseqüência, que o comando inciso XVI do art. 21 da Lei encontra-se
desprovido de eficácia enquanto Não for complementado por outra
nonna de igual hierarquia.
5. OPND: da montagem do cenário aos vícios de origem
As empresas do Estado foram, de fato. o eixo do processo
de desenvolvimento nacional. Até 1980, o Pais manteve taxas de
crescimento econômico extraordinárias. Poucos paises se comparam ao Brasil quanto à estrutura industrial e de serviços tão diversificada como a hoje existente. No êxito desta montagem, a ação
das estatais foi decisiva: setores da indústria e de serviços, a rigor,
não se instalariam nem se desenvolveriam se não houvesse a sua
decidida participação no processo. Seja na contratação de fomecimen.to de bens ou serviços, seja no fmanciamento das instalações fisicas,
as empresas do Estado apoiaram. participarain ou estiveram à frente
do processo de implantação da base industrial do Paíso
Na absorção, difusão e capacitação para o uso das técnicas
importadas ou desenvolvidas internamente, os programas implementados pelo Estado e suas empresas foram importância singular
no desenvolvimento nacional.
Há que se enfatizar a dupla face das empresas estatais,
como a principal diferença em relação às empresas privadas.Primeiro , aquela compromissada com a sociedade, com o público,
com seu acionista maior, o Governo que, em última instância, defIne os seus destinos. A outra é a face empresariaI: ser eficiente,
competente, ágil e competitiva nos mercados que atende.
A experiência em fator da outra. na América Latina, em
particular, rnas também em outras áreas do mundo, há inúmeras
em que a face pública abafou completamente a face empresarial. A
trajetória seguida pelas empresas argentinas não se comparam com
aquela, de sucesso, pelas empresas brasileiras.
Essa visão de que a empresa deve ser publicada, no sentido
de ter uma missão, objetivos de longo prazo e responder perante á
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sociedade por sua atuação; como deve ter também,' na gestão, um
grau liberdade operacional considerável para s~r deficiente, teve
no Decreto'- Lei N" 200, de 25 de fevereiro de -1967, sua institucionalização e ponto referencial de estrutura pública atualizada. As
empresas sob controle do Estado ganhaiam liberdade de decisão,
maior capacidade de modernização de gestão, detecnologia e de
desenvolvimento e implementação de mecanismo pata enfrentar a
'.
competição interna e externa dos concorrentes.
A partir de <;erto tnomento, no fmal da década dos setenta,
essa visão dinâmica e atuante da gestão pública, cujos conceitos
básicos se iniciam nos governos de Getúlio Vargas, foi combati~,
obstaculizada e deSvirtuada. A estàtal passa de heroína a vilã. E
suspeita de abrigar grandes negociatas e práticaS corporativistas
danosa à s6ciedade.Odirígente de estatal é o vilão-mor, também
suspeito, em princípio:
..
., '.'! ,.
,
A espinha dorsal dás empresasconíeça a ser quebrada. Submetidas continuadamente a campanhas, OOiuestradase insidiosas,
empreendidas e divulgadas pelos meios de comunicaÇões, deparam-se coIlrobstáculos, CIÍticas. contestações e desestímulos à imc
plementação ou' à'continuidade de seus objetivos sociais. de suas
ações de longo prazo, de seus investimentos imediatos. Quadro dirigentes criados e especializados deJiltro das atividades das empresas são substituídos por profissionais· alheios às, empresas, mas
confiáveis para o alcance dos novos· objetivos. A carreira profissionalnasempresas do Estado deixa de ser atraente. '
, ' Nos anos 80, as empresas passaram a ser~minadaspor
profissionais com especialidade em fmanças, orçamento;contabilidflde eecOnonlla que pouco sabem sobre métodos e processos produtivosmas conhecem demais 'acerca de empréstimos, bancos,-financeirase dinheiros em geral. Profissionais treinados e experientes para lidar com os problemas reais da'criação de empregos, do
Crescimento econômico, da produção e da produtividade, foram
preteridos em favor de outros que, de mãos dadaS oomseus equivalentes do setor privado nos bancos e nas fumas, governam uma
verdadeira rede integrada mundial de fmanças, enquanto as reais
necessidades humanas ficam relegadas a plano secundário.
Pelo Decreto N° 84.128, de 29 de outubro de1979, é atribuída à SEST - Secretaria de Controle das Estatais, o mecanismo
de ~ação de limites máximos. de dispêndios das empresas. Há
uma mudança profunda do discurso governamental e no entendimento do público da importância das estatais, no processo interno
de desenvolvimentos. Inicia"se o uso crescente das empresas como
instmmento de políticas de governo, das quais a política de estàbiliz!lção - que jamais estabilizou - pela fixação dos preços e tarifas
do setor pú:blico é a mais notória. A captação de recursos externos,
para o equih'brio do balanço de pagamentos, endividando as estatais - éelebrizando o "Kilowatt-dólar "- e posteriormente a estatização da dívida externa com a absorção dos, empréstimos no âmbitoda Resolução N° 63, do Banco Central, são outros exemplos de
políticas equivocadas impostas pelos Governos na Gestão das empresas do Estado. É a marcha insensata da privatização do Estado
,
Brasileiro pelos gmposdominan~s..
Em 1986, com o Decreto Lei N° 2300, regulando as compras e contratações de serviços, a vida do dirigente de estàtal se
tomou insuportáveL As decisões se complicam.Há tantas regras a
seguir, prazos a respeitar, formulários a preencher, 'autorizações
prévias a se obter, para a implementação de decisões, por mais
simples que sejam, que a gestão das I;lmpresasse empena, se esclerosa. Os quadros experientes vãosa.indo, se aposentando, se decepcionando com o .envelhecimento, muítas' v.ezes precoce, das
práticas impostas à empresa. Não há renovação. de pessoal Novas
contratações exigem justificativas e redundantes para venCer os
decretos impeditivos. Proliferam as empresas de fornecimento de
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mão-de-obra e de, prestação de serviços mais diversos - a " terceirização " se geneIllliza. O " espirito do corpo ", a estmtu:ra de carreira dignificante e o sentido de missão do servidor, público, tudo
é miriimizado, desestimulado, desconsiderado e desvirtuado para
abrir espaço àqueles de passagem rápida na função púb:lica e descompromissados com a coisa pública.
Despesa Com pessoal é sinônimo de desperdício motivo de
redução e cOrtes indiscriminados de recursos. Salário e
gente são mâles a serem exfupados das empresas.
Despesa com o pessOal'é sinônimo de desperdício ou motivo de redução cortes indisCriminados de reeursos.SaláJrio e gente
são males a serem'exfupados,das empresas.
Neste ambiente criado de degeneração, de verdad,~ira guerra
de guerrilha entre as estatais que tentam sobreviver e o Governo
que tenta submetê-las com as políticas de contenção de preços, de
direcionamento· das compras, vendas e contratações, d(~ limitação
dos créditos e da política de recursos humanos, transformada em
meraestatística'de gastos com pessoal'a simples dimensionamento
do valor globàlda despe,sa·.éom pessoal, proliferam at; idéias de
que as estatais devem ser; em princípio, eliminadas.
Neste campo perigosamente minado, surge o Programa Nacional de Desestatização (pND), criado em 12 de abriJ de 1990,
pela Lei nO 8.031.,
.

e

. Concepção falha do PND:
A questãõda privatização é eminentemente estrutural. Sem
essa~prevalênciidoéOnc'eito' de mudança estmtural d~ empresas
e/ou setores, inseridas no proéesso de tnmsferencia da gestão públid para o cô*ti:ole. privado,"houvé simplificação nos procedimentos de alieri.llÇão e visão imediatista e não de estratégica global
na retD:ada do Estado de setores selecionados.
Análises' 'Setoriais prospectivas foram ignoradas, prevalecendo a avaliaÇão empresa por empresá." Nem mesmo o impacto
local ou regionál da privatiiaÇão de empresas, com ifllJlência decisiva e deflnitiva 'lia econonlla do município em que se localiza, foi
considerada nos delineamentos do programa.
Fusões de empresas, necessárias em alguns casos, para garantir
ecOnomias de esCala na prôdução,éompetitividade na venda do pr0dUto cõm siIni.lares, inclusive de produção externa., não pesaram nas
considerações básicas dos responsáveis pela implementação do PND.
A associação do PND com um conjunto de medidas governamentais
complementares é' conducentes' a uma política industriaL, consistente
cóm,o esforço interno das privatizações, não foi sequer pensada. O
planejamento ineXistente,de médio e longo prazos do governamental,
com prioridades'estabelecidas e conhecidas de investimC}ntos, fmariceiros, tarifas, taxas e preços, com fonna de induzir as atividades privadas, inclusive aquelas efetuadas pelas empresas incluídas no PND,
se elaboradas, em muito ajudariam a oferta de venda, estimulando a
valorização dos Preços das empresas.
Até mesmóna formulaÇão dos procedimentos de venda, somente a modalidade do leilão foi adotada. Jnumeras outras formas,
previstàsna Lei nO 8.031, se implementadas, contribuiriam decisivamente para o áumento dOs preços de venda das emplesas.
As modificações introduzidas no PND, pelo Decreto nO 724
de janeird de 1993, apesar de' avanços importantes, tais como a
exigência de aporte de parcela de moeda corrente na transferência
de empresas, a participação de representantes dos empJ:egados e do
presidente da empresa em proresso de alienação, na remrião da
Comissão Diretora do PND, destiIiada à fIxação do seu preço mínimo de oferta,'hão atingiram a abrangência necessária e esperada
para a lpudança efetiva do programa.
Epoca inadecuada.
No intuito de vencer a inércia, de dar a partida, de acelerar o
PND, inúmeras simplificações e concessões foram fi}itas no pro-
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cesso de alienação dos bens e ativos públicos.
Em 1991 - primeiro ano de execução do PND - somente 5
empresas foram. privatizadas, pelo valor de US$ 1,5 bilhões. Em
1992, o programa é acelerado, com a transferência de 16 empresas
para o segmento privado, por US$ 2,3 bilhões. Até setembro de
1993, 6 empresas tinham sido desestatizadas no exercício, pela
quantia de US$ 2,3 bilhões.
Como édo conhecimento geral, o ano de 1992, apresentw
condições de mercado desfavoráveis para a venda de ativos. A recessão econômica e a política monetária restritiva à desponibilidade de recursos fInanceiros, objetivando a diminuição da taxa de inflação, ainda elevada, foram. as caractensticas econômicas predominantes no penodo. A adoção, pelo Banco Central, de juros reais
altissimos na captação de recursos fmanceiros - média de 42%
reais ao ano - desestimulou quaisquer outros investimentos, com
exceção das aplicações de curto prazo, das disponibilidades imediatas de caixa.
No cenário internacional, a conjIn1ura econômica também
não favorecia os vendedores de ativos, os movimentos especulativos de títulos papéis e moedas, nos mercados de capitaiG dos países desenvolvidos, predominaram. sobre as aquisições de empresas
ou em iniciativas de longo elw médio prazo de maturação, principalmente nos países em desenvolvimento.
É também sabido que o conjunto de empresas pertencentes
ao setor de insumos, como o aço, petroquímicos básicos e fertilizentes, estavam em crise no mundo. Justamente foram esses os setores escolhidos para a implementação do PND.
Vale lembrar que o Governo do México paralisou o processo.de privatização de sua petroquímica, identifIcados que foram os
prejuízos que causaria, ao patrimônio público, a venda das empresas, neste quadro recessivo.
Convém destacar, ainda, que, apesar dos avanços em 1993,
com crescimento econômico do país calculado em 4,5% e queda
nas taxas de juros - para o patamar, na média, de 22% anuais reais
- ainda assim foram reafnmados e mantidos os mesmos procedimentos de avaliação e venda adotados no ano anterior, com dados
de 1991, sem as atualizações e correções que se demonstravam indispensáveis, para efetiva defesa e valorização do paLrimônio público.
Concessões aos compradores:
Neste quadro econômico, a aceleração do PND no penodo
somente se viabilizou mediante concessões de benefícios e facilidades crescentes para os potenciais compradores, a seguir delineados:

A) Diversificação das ronnas de pagamento no processo
de privatização:
O PND tem como um de seus objetivos a redução da dívida
global do setor público, interna e externa (Lei nO 8.031/90.
Estímulos diversos à participação de interessados no pr0cesso de venda das ações das empresas a serem desestatizadas foram estabelecidos. Entre os mais importantes, destacam-se as variedades de pagamentos admitidos no processo de privatização.
- Moedas nacionais (ClUzeiro, ClUzado novo, ClUzeiro real
etc...)
- CertifIcados de privatização;
- Créditos e títulos externos;
_. Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(OFND);
- Títulos da Dívida Agrária;
- Debêntures da Siderbrás;
- Outros créditos contra a União w entidades por ela controladas, direta ou indiretamente
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Com exceção dos créditos e titulos da dívida externa, que
sofrem deságio de 25%, todos os meios de pagamentos são aceitos
ao par, pelo valor de face.
Além de admitir ampla alternativa de pagamento, o tratamento tribltário, nos casos de entrega de títulos da dívida pública
federal, como contrapartida à aquisição das ações alienadas no âmbito do PND, foi caracterizado como pennuta. Neste caso, não incide o imposto de renda sobre ganho de capital, que s6 ocorrerá
por ocasião da alienação das ações adquiridas. Mesmo que os títulos fossem comprados por 40 e tivessem o valor de 100, na troca
por ações, não há tributação (parecer PGFN - PGA nO 970191).
Dois outros ínsllUmentos, correlatos com as founas de pagamento pennitidas, instituídos para atrair compradores e correlatos com as fonnas de pagamentos pennitidas, devem ser destacados; fInanciamentos de longo prazo concedidos pelo próprio setor
público e autorização legal de compra de 100% das ações de controle, de empresas integrantes do programa, por empresas estrangeiras, quando anterionnente era limitada em, no máximo, 40% do
capital votante, esta participação.
O [manciamento concedido para a compra de "moedas de
privatização" de posse dos BNDES, representada por títulos até
então entesourados naquela instituição bancária pública, são recolocados no mercado, em condições altamente favoráveis para os
tomadores dos empréstimos: fmanciamento em 12 anos, com 2 de
carência, 10 de amortização, juros de 6,5% , com parcelas progressivas de amortização duas parcelas de 1,5% do crédito no primeiro
ano, duas de 2,5% no segundo ano e assim sucessivamente até a liquidação do crédito) e tendo como garantia as próprias ações adquiridas.
Além disso, assume grande importância no fluxo das moedas de privatização a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CEflP. Trata-se, segundo seu Estatuto Social,
de associação civil, sem fmalidade lucrativa, com sede no Rio de
Janeiro e patrimônio constituído por quotas integralizadas por seus
associados, eventuais subvenções, contriblições e doações, receitas de serviços prestados aos associados e da aplicação dos recursos sociais. O Conselho de Administração da CETIP é composto
de 5 conselheiros natos, oriundos das seguintes entidades: Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (ANDIMA).
Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (ANDffi), Federação Brasileira das Assosciações de Bancos (FEBRABAN),
Sociedade de Crédito. Financiamento e Investimento e Associação
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP). Trata-se de mnção estratégica em termos de infounações
que poderia ser desempenhada por um órgão público e o é por
uma entidade dirigida por associações de banqueiros.
A venda fmanciada de moedas de privatização pelo BNDES
e demais agentes fmanceiros aos eventuais compradores de empresas nos leilões de privatização, não contribli para a redução da dívida pública, nem para o saneamento das fmanças do setor público.
Considerando que a a questão básica das fmanças públicas
é o défIcit das contas federais, de curto prazo, seria essencial a
venda das empresas, recebendo-se moeda corrente e não títulos, de
modo a gerar disponibilidades de caixa a diminuir a necessidade
de fmandar o teswro pela emissão de títulos de dívida ou emissão
de moeda.
Títulos ainda não devidos, com prazos de vencimentos anterionnente repactuados, foram utilizadas com se vencidos fossem.
Esse fato, coilstitui interpretação lata da legislação que autorizou o
uso de dívidas da União vencidas, na compra de empresas integrantes do PND, pois, efetivamente, não eram dívidas vencidas e
sim repactuadas.
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Quanto à autorização legal para a transferência do controle
acionário para empresas estrangeiras, seus efeitos ainda não foram
detectados. Eventualmente, os setores de aço, fertilizantes e .etroquímicos não são suficientemente atraentes para participaç'lo de
capital externo. Outras áreas de interesse para suas aplicações ou
beneficios e concessões ainda maiores, para o necessário estímulo
a esta participação, devem ser lembrados como possíveis causas
desse desinteresse, até o momento.

B) Ausência de mecanismos inibidores à formação de oli·
gopólios constituídos ou fortaleddos pela compra das
empresas.
Entre os fundamentos do PND está o propósito de contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, com a ampliação da oferta de valores mobiliários e a democratização da propriedade do capital das empresas que integram o programa.
Prelíminannente, deve-se constatar que os lançamentos e as
negociações de ações no mercado de capitais têm, nas empresas de
economia mista, não só federais como estaduais, a sua parcela
mais representativa e significativa das transações registradas. De
capital aberto, na classificação legal, são também essas empresas
as que têm maior número economistas e as que apresentam melhor
pergil de democratização de seu capital, ainda que sob controle estatal. Estão presentes nos negócios de praticamente todas as Bolsas
de Valores estaduais. Representam parcela dominante nos fundos
previdenciários e de ações em geral. Algumas estão diligenciando
a participação em negóicos em Bolsas de Valores no exterior.
Já as empresas privadas nacionais ou sob controle externo,
presentes em nossas Bolsas de Valores são em número extremamente pequeno, comparado com o universo total das empresas que
atuam no território nacional. A maioria absoluta das empresas nacionais não é de capital aberto. Algumas, anteriormente abertas,
fecharam seu capital. É rara a pulverização de suas ações, propriedades que são de grupos que concentram quantidades muito além
das necessárias para o exercício do controle.
Apesar desta constatação, medidas acauteladoras e preventivas, se adotadas, poderiam encaminhar início de reversão deste
quadro, para atingir, em médio prazo, a pulvereização das ações e
a esperada democratização dos capitais privados.
No entanto, o que se verifica. até agora, é que o PND contribuiu decisivamente para a consolidação do oligopólio de fabricação e comercialização dos aços não planos, para a formação do
oligopólio dos aços planos, do monopólio dos fertilizantes e a
maior concentração do capital privado participante do setor petroquímico.
Há comprovada compra de empresa por grupo setorialmente dominante, para fechá-la em seguida, de modo a otimizar a sua
estratégia regional de produção e comercialização, como é'o caso
da COSINOR, arrematada pelo Grupo Gerdau e posteriormente fechada.
Nem mesmo o privilégio concedido aos empregados, de
comprarem determinado percentual de ações, a preços inferiores
aos estabelecidos para venda, como os de oferta mínima para venda, pode ser divulgado como comprovação da democratização do
capital.
Tamanhas foram as restrições impostas às transferências e
comercializações das ações dos empregados, inúmeras as modalidades de pressões para a organização dos chamados "Clubes de Investimento", para representar institucionalmente os empregados
junto aos grupos compradores e até para participar dos acordos de
acionistas, que a compm de ações pelos empregados serviu basicamente como massa de manobra de grupos dominantes, interessados em se apossar das empresas, sem os gastos adicionais que te-
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riam sem essa composição. Com participações limitadas, os trabalhadores têm também ações menores nos negócios das empresas,
inclusive nas políticas de recursos humanos, de interesse imediato
de todos os empregados.

c) Subavaliação dos patrimônios ofertados para venda.
Nos procedimentos de avaliação das empresas integrantes
do PND pode-se relacionar paradigmas, modelos e padrões, que
foram adotados em conjunto, de forma sistemática e cumulativa,
em todas as avaliações, sem exceções, visando diminuir significativamente os valores de oferta para a venda das mesmas.
Os principais paradigmas empregados são:

1) Projeções Conservadoras
O primeiro paradigma abrangeu as projeções efetuadas para
a valiação do desempenho econômico-fmanceiro das empresas nos
anos futuros. Todas sem exceção, incorporaram cenários de longo
prazo extremamente conservadores. Nas estimativas de vendas, receitas, lucros operacionais, expansão da produção e venda, pela
conquista de mercados emergentes ou de lançamentos de novos
produtos, o cenário adotado nas projeções é sempre o menos otimista possível, independentemente do histórico desenvolmentista
ou expansionistas da empresa e/ou setor considerado.
Com a abertura do mercado interno, pela diminuição das tarifas de importação e implementação de política cambial estimuladora das importações, produtos similares aos nacionais começam a
ser ofertados internamente. Disto resulta a limitação de preços internos próximos aos de importação, atualmente aviltados para as
projeções efetuadas. Parâmetros de preços defmidos, basicamente,
pelo comportamento e desempenho em 1991, ano de profunda recessão e de preços também deprimidos, projetaram as receitas no
fluxo de caixa em valores extremamente conservadores. Mesmo as
atualizações de dados, em 1992, mantiveram a mem6ria do passado recessivo, influenciado na fIXação de valores irrisórios, diante
dos investimentos e dos recursos aportados, para os preços mínimos de venda para as empresas.

2) Desqualificação dos assentamentos contábeis na fixa·
ção do preços de oferta
O segundo paradigma, de caráter contábil, portanto alicerçada em assentamentos e documentos oficiais do histórico das empresas, com registros legais compulsórios, leva em conta, na justificativa de preço, o patrimônio líquido contábil e o valor original
dos investimentos nas empresas.
Juntamente com a estimativa do valor de reposição - que
valoriza os bens e direitos a receber pelos seus valores de mercado
- e o valor econômico - calculado com base no valor presente no
fluxo de caixa projetado, para número de anos futuros preestabelecidos - seria fIXado o valor mínimo de oferta para alienação.
Apesar de constar em todos os editais de oferta de venda, a
afnmação de que o valor de reposição, o patrimônio líquido e o
valor original dos investimentos, deveriam ser considerados pela
Comissão Diretora do PND, houve total, completa e exclusiva prevalência do valor econômico, em detrimento de todos os demais
fatores que influenciam necessariamente a formação do preço para
ven~
.
As conseqüências deste fato foram danosas na alienação do
bem público: investimentos fIXOS realizados e não diretamente vinculados à produção, quando e se considerados na formação do preço de oferta das empresas, o foram por valores insignificantes; terrenos disponíveis para usos alternativos, também, instalações outras, complementares àquela destinada à produção principal- tais
como terminais portuários e de transporte, unidades beneficiadoras
de matérias-primas, frotas transportadoras próprias etc... - não tiveram a devida valorização de seus ativos, como unidades inde-
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pendentes, geradoras (ou economizadoras) de receitas (ou despesas). Junte-se a isso a existência de estoques de produtos acabados
e de matérias-primas, bem como o saldo de caixa que não foram
considemdos. Apenas aparecem no fluxo de caixa projetado com
valores modestamente estimados, contribuindo na formação dos
custos dos produtos intelD1ediários eloo fInais produzidos. O mesmo tmtamento foi adotado para as subsidiárias das empresas ofertadas, que não foram desmembradas ou avaliadas de fonna autônoma e independente, para possível venda em separado, objetivando a obtenção de preços melhores de venda do conjunto.
Enquadram-se, no mesmo tratamento, como exemplo do
absurdo metodológico implementado, as minas em exploração 00
as jazidas minerais, cujos direitos de lavra pertençam à empresa
em processo de desestatização. O patrimônio e o potencial mineral
e as vantagens comerciais, além de todos os fatores de caráter estratégico, em nada contribuíram para a elevação dos preços de
oferta de venda. O uso do mineral próprio empregado na produção, somente altera o resultado econômico-fmanceiro da empresa
na proporção de sua participação na fonnação do custo do produto
fmal do bem comercializado, vale dizer, em valores bem limitados, comparativamente àqueles referidos às reservas dos bens minerais e suas instalações de benefIciamento e exploração.
Contrastando com os procedimentos de desvalorização absurda dos ativos flXOS na metodologia adotada para a obtenção do
preço de oferta para venda, as contas passivas das empresas tiveram tratamento altamente benéfIco para os futuros compradores.
Maximizando as necessidades de saneamento frnanceiro,
haverá oferta de venda, sob o argumento de se reequilibrar o fluxo
de caixa e o balanço das empresas, o Tesouro Nacional, vale dizer,
os contribuintes em geral, assumiu dívidas de empréstimos, juros e
principal vencidos, impostos e taxas devidos, débitos com empresas e inadimplências diversas.
Em alguns casos, essa absorção de débitos é superior aos
valores de venda da empresa. Em outros, havia condição comprovada mas não adotada, de consolidar os passivos e fmanciá-los a
longo prazo, de modo a reequilibrar o fluxo de caixa da empresa.
Em síntese, a tão propalada diminuição do défIcit e da dívida pública não foi fator detelDlinante nas práticas do PND.

3) Defasagem entre a época da avaliação da empresa e
sua alienação.
O terceiro paradigma adotado decorre da não-atualização
dos dados econômicos e írnanceiros das empresas para época mais
próxima da data de venda.
Além disto, os adquirentes liquidam a sua operação em um
período não inferior a 30 dias, em cruzeiros, sem correção monetária.
Entre a avaliação e a venda, inúmeras empresas acumularam recursos de caixa e lucros, que alterariam os valores obtidos
anteriormente, em benefício dos vendedores.
Com a transferência do controle acionário, sem a prévia distribuição de resultados 00 a incorporação destes na flXação atualizada do valor mínimo de venda, houve efetiva transferência de reqrrsos fmauceiros aos novos donos das ações.

4) Taxas elevadas de desconto do fluxo de caixa projeta.
do das empresas.

É de importância decisiva, no cálculo do valor econômico
da empresa, a taxa de desconto adotada, para a obtenção do valor
presente do fluxo de caixa projetada. Quanto maior for a taxa de
desconto adotada, menor será o valor presente do fluxo de caixa e
menor o número de anos necessários para a amortização dos recursos aplicados na compra das empresas.
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Sendo o valor mínimo de oferta para a venda das empresas
balizado pelo valor presente do fluxo de caixa projetado, a flXação
de taxas de desconto elevadas diminui o preço mínimo de venda
das empresas, o que sinaliza ganhos elevados e em prazos curtos,
favorecendo o comprador potencial.
A tabela abaixo compara, para cada taxa de desconto considerada, o tempo aproximado necessário para o retomo da aplicação de recursos fmanceiros efetuada:

Taxa anual de
desconto (%)

Anos

Meses

18

4

2

15

5

14

5

3

10

7

4

8

9

6

12

VerifIca-se que taxas de 18%, 15% e 14% foram aplicadas a
empresas, integrantes de setores econômicos, em que taxas de 6%,
8%, no limite 10%, são as usuais e utilizadas historicamente por
organismos internacionais de crédito na avaliação da economicidade dos projetos que abrangia.
Houve, indubitavelmente, associação entre taxas de remu~
neração de curto prazo, para disponibilidades ocasionais de recursos de caixa de investidores, na avaliação e análise de cenários de
longo prazo. O estabelecimento de taxas elevadíssimas, flXas ao
longo de todo o peóodo considerado, nas avaliações das empresas
integrantes do PND, foi justifIcado como necessário para o projeto
de alienação se tomar atrativo para o investidor, que, em caso de
taxas menos atraentes, aplicaria seus recursos em títulos de melhor
remunemção. Até mesmo a elevação de alguns pontos percentuais
- entre 3 e 4 pontos - na taxa, a título de cobertura do ''risco Brasil", artillcio adotado para elevar os juros dos empréstimos externos contraídos pelo País, foi argumento nsado para o deliberado
incremento das taxas de desconto flXadas. Ora, adotaram-se tamanhos percentuais de ''risco Brasil" para empresas públicas vendidas para empresários nacionais. As justifIcativas, técnicas e acadêmicas, sempre foram utilizadas para escamotear os verdadeiros
motivos de dilapidação dos preços do patrimônio público.
Neste contexto, as experiências acumuladas, nos quatro
anos de prática do PND levam à comprovação de que além da
aplicação de técnica metodológica utilizando parâmetros inadequados, para a avaliação de empresas, a exclusiva flXação do preço
mínimo de oferta para venda, próximos ao valor presente do fluxo
de caixa projetado e descontado a taxas elevadas, desvalorizoo injustifIcadamente o patrimônio público.
Os ativos das empresas, a participação no mercado interno e
externo, pontos de venda, penetração e aceitação dos produtos, tradição da empresa etc... não foram considemdos nem influenciaram
o preço de oferta.
Já os passivos tiveram tratamento privilegiado, com a assunção de dívidas pela União, quaudo fmanciamentos de médio e
longo prazos retirariam esse encargo das contas públicas. Mas
como pelIDaneceriam sendo obrigações futuras das empresas, alegou-se que o saneamento fmanceiro prévio à venda, melhoraria os
preços de venda.
Essa verdade possível foi logo compensada pelo tratamento
dado aos ativos das empresas, conforme descrito anteriolD1ente.
Os beneficios se adicionavam ao conjunto articulado de pri-
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vilégios e concessões cumulativas, para o seleto grupo de participantes do processo aquisitivo. ''Moedas de privatização" em vez
de moeda conente e financiamentos governamentais, vedado para
sanear as empresas, mas ofertados aos investidores interessados na
compra destas "moedas", são exemplos dessas benesses.
A fixação em uma única modalidade de venda - o leilão - e
a despreocupação com a formação de oligopólios e monopólios
nos setores de aço, fertilizantes e petroquímicos, foi o coroamento
do leque de favores e obséquios no uso e abuso de bem público.
Finalmente, pode-se afnmar que todas as dúvidas e questões verificadas nos procedimentos de venda das empresas integrantes do PND, conduziram as respostas sempre no mesmo sentido e
direção: verifica-se a implementação de um conjunto articulado de
medidas, para diminuir, ao máximo, o valor de oferta do bem público e ações adicionais que favorecem mais ainda os adquirentes
desses mesmos bens.
Neste quadro pouco ou nada alentador, seria necessário
qualquer detalhamento sobre os segmentos já privatizados. Especificar este ou aquele caso pode significar uma redução nos descalabros que oconeram em todos os casos já observados. É por isso
que os novos atores que farão, proximamente, parte da história politica brasileira deverão, para gáudio dos princípios éticos, rever
todo o processo e exigir responsabilidades daqueles a quem a p0pulação, direta ou indiretamente, confiou a responsabilidade de
seus recursos. Por isso, as análises setoriais a seguir servem. apenas, como quadro referencial ou como exemplos da prática delituosa que se tomou comum e se reforçou nos últimos anos, que é a
de dilapidar os recursos públicos conseguidos através do trabalho,
do suor, da lágrima, do sangue e da própria vida de milhões de
brasileiros.

6. A Desestatização na Indústria de Fertilizantes
6.1 O Estado e o Setor de Fertilizantes
Nos primórdios da atividade produtiva estatal neste setor, a
decisão de investir se deu mais por uma linha pragmática do que
propriamente programática.
Havia necessidade de se aproveitar o gás sobrante de refmaria, em Cubatão - SP, e do gás natural da região produtora do Nordeste, resultando na implantação da FAFER - Fábrica de Fertilizantes de Cubatão, anexa à refinaria, e do COPEB-I, unidades
produtoras de amônia e uréia, em Camaçari-BA.
A participação estatal no setor, todavia, assume expressão
econômica no fmal da década de 70, com a implantação de novas
unidades produtoras de amônia e uréia em Laranjeiras-SE e Arancária-PR, além da incorporação do complexo produtor de fosfatados em Tapira-MG e Uberaba-MG, construído pela CVRD.
A criação da PETROFÉRTIL resulta do absoluto desinteresse do setor privado em participar de empreendimentos de porte,
com intensiva aplicação de capital e de tecnologia, custos elevados
de manutenção e atualização tecnológica, baixa de retorno vis a
vis outras oportunidades de negócios que se apresentaram ao capital privado nacional.
Resulta, também. do desinteresse do capital privado internacional que chegou a participar do empreendimento ULTRAFÉRTIL, abanconado-o em favor de outras opções mais atrativas.
A participação estatal no setor fertilizantes se subordina,
ainda, à lógica predominante na indústria de petróleo e derivados a
nível mundial. Tal lógica se evidencia a partir do primeiro choque
dos preços do petróleo, quando as grandes empresas intensificaram projetos de diversificação nas áreas, petroquímica e de química fina e, sobretudo, nos fertilizantes nitrogenados e, ainda, no setor de energia: calVão, xisto, gaseificação do carvão, energia nuclear e areias betuminosas. As grandes empresas do setor de petróleo implantam a Administração Estratégica na condução de seus
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negócios, buscando minimizar riscos e otimizar resultados. Dentro
deste enfoque estratégico cristaliza-se a tendência de diversificação seletiva dos negócios, em diversos segmentos, sobretudo nos
da química: fertilizantes, petroquímica e química final. Tal estratégica justifica-se, também. do ponto de vista técnico, uma vez que
os setores de fertilizantes, petroquímico e química fma constituemse em extensão natural do negócio de origem, através de integração com as atividades de refmo, prospecção e exploração de óleo e
gás natural (Relatório PETROBRÁS - 40 ANOS).
Assim. das 17 maiores empresas mundiais do Setor Fertilizantes, incluindo-se a PETROFÉRTIL, 12 são estatais, 4 privadas
e uma de economia mista, todas elas imbricadas a grandes empresas petrolíferas.
Acrescente-se, também, que todas as grandes empresas
mundiais são altamente diversificadas, produzindo insumos para a
indústria química de base, petroquímica e química fma, otimizando suas instalações e diminuindo os impactos da sazonalidade da
demanda de fertilizantes sobre seus fluxos de caixa.
A forte presença do Estado no setor, a nível mundial, assume na Europa, uma caractenstica nitidamente estratégica, aliada às
politicas dos países europeus quanto ao bem-estar de seus povos,
assegurando-lhes alimentos em quantidade e qualidade e, ainda,
gerando expressivo volume excedentes exportáveis.
Assim, todas as empresas européias do setor fertilizantes,
inclusive as estatais, atuam na ponta, vendendo o NPK, de forma
direta ou indireta, ao agricultor; sendo que 65% dos produtos fertilizantes nitrogenados e 80% dos produtos fertilizantes compostos
(NPK) são produzidos por empresas estatais.
Nos anos 9q, consolidado o complexo produtor de fertilizantes, a PETROFERTIL buscou, em diversas oportunidades, discutir e viabilizar um novo modelo para o setor, privilegiando a
parceria com a iniciativa privada nos novos empreendimentos e
planejando uma desestatização progressiva do setor, preservandose, todavia, a participação da PETROFÉRTIL, como empresa alavancadora de novos negócios, novas tecnologias e, sobretudo, garantidora de insumos a preços competitivos para o desenvolvimento da agricultura nacional. Tal modelo previa a necessidade de novas unidades de fertilizantes nitrogenados, a serem implantados
até o fmal da década, para fazer face ao desafio de aumento de
produção nacional de grãos dos atuais 70-75 milhões de toneladas/ano para cerca de 140 milhões de toneladas/ano, de forma a
atender as necessidades crescentes de uma população carente de
alimentos básicos e de proteína vegetal e animal.
As propostas da PETROFÉRTIL não foram consideradas e,
com o advento do PND, essa empresa indutora de todo o desenvolvimento do setor de fertilizantes nacional vai a reboque de modelos e planos encomendados a empresas de consultoria de reconhecida experiência generalista e com pouco conhecimento específico no negócio fertilizantes.
O papel do Estado, todavia, é reconhecido até mesmo por
um insuspeito prócer do setor privado de fertilizantes, Dr. WIadimir Pugina, que declarou, em depoimento à CPI da Desestatização: "A bem da justiça, é preciso que se diga que o Estado teve um
papel pioneiro no sentido de aportar recursos e no sentido de desenvolver uma indústria. Os investimentos pesados foram como
uma conseqüência dessa decisão política de investir e de tornar o
país auto-suficiente. Muitas vezes há uma politica errônea de autosuficência a qualquer custo, mas indiscutivelmente o pais acabou
tendo uma indústria de fertilizantes. "(Os grigos são nossos).

6.2 A Desestatização na Indústria de Fertilizantes e os
Objetivos do PND
A Lei nO 8031, sancionada em 12-4-90, cria o Programa Na-
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cional de Desestatização - PND e estabelece, em seu artigo 1°, os
objetivos fundamentais do Programa. Analisando-se estes objetivos, em contraposição com o que foi alcançado no processo de
privatização do setor de fertilizantes, ressalta-se a não-observância
dos mesmos, como a seguir comentado:
Objetivo 1: "... reordenar a posição estratégica do
Estado na economia, transferindo à iniciativa privada
atividades indevidamente exploradas pelo setor público".
Não se aplica ao segmento produtivo estatal de
fertilizantes pelas razões já expostas no item 6.1.
Acrescente-se que líderes industriais do próprio
setor privado reconhecem a efetividade do Estado na
condução das suas empresas.
Assim, o Dl'. Wladimir Pugina, Vice-Presidente
da FERTIBRÁS e membro do Conselho de Administração do Consórcio adquirente da FOSFÉRTIL, GOIAFÉRTIL e UL1RAFÉRTIL, reconhece, em seu depoimento: "... São empresas que consideramos atualizadas.
Tão logo nós privatizamos essas empresas, contratamos
uma empresa de consultoria internacional para fazer
uma avaliação de todas as empresas. A FOSFÉRTIL foi
considerada uma empresa atualizada em termos de tecnologia com padrões internacionais. A despeito de trabalhar com rocha muito pobre, característica típica da r0cha brasileira, é considerada uma empresa moderna e
eficiente". Prossegue o Dl'. Wladimir Pugina: "... eu diria
que, a bem da verdade, encontramos as unidades da
FOSFÉRTIL e da ULTRAFÉRTIL, empresas muito
bem mantidas. A PETROFÉRTIL é uma empresa conhecida por padrões de eficiência industrial e, portanto,
são empresas com um padrão de eficiência, de manutenção e de tecnologia bastante elevados..."
Objetivo n° 2: "..• contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das finanças do setorpúblico".
Os títulos da dívida pública não foram resgatados
em moeda corrente: trocaram simplesmente de mãos,
não se concretizando como uma redução efetiva da dívida pública, vez que reduzem, tão-somente, o montante
da dívida em poder de agentes econômicos privados.
A PETROFÉRTIL e, por extensão, o acionista
majoritário, ao trocar ações de suas empresas controladas por ativos representativos de dívidas, acumulou prejuízos que são objeto de comentário no item 6.3.
Acresce, ainda, o fato de que as avaliações dos
ativos das empresas da PETROFERTIL foram realizadas mediante metodologia questionável quanto à aplicação dos parâmetros determinantes do valor presente desses ativos, redundando em subavaliações que dilapidaram o patrimônio dessas empresas.
Objetivo n° 3: "•.. pel.lllitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada".
Todas as empresas controladas pela Petrofértil tinham planos anuais e plurianuais de investimentos,
aprovados pelo Congresso Nacional, ainda qUe modestos, e com o objetivo de manter a produção com segurança, priorizando projetos que acarretassem ganhos de
produtividade, e atendendo às exigências legais quanto
ao impacto ao meio-ambiente.
Mais uma vez, recorre-se ao depoimento do Dr.
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Wladimir Pugina:"... nós temos um programa de investimentos para os próximos dois anos, de aproximadamente 40 a 50 milhões de dólares nas três empresas... até
agora foram investidos de 10 a 15 milhões de dólares.
Havia os processos que estavam em curso e que demos
continuidade, mas o programa de investimentos foi mantido." Prossegue o Dr. Wladimir Pugina: "... todas as empresas, digamos, desse porte normalmente têm um pr0grama de investimentos, às vezes anual, às vezes plurianual e a Fosfértil possuía isso. Todos os programas foram mantidos e alguns ampliados." (Os grifos são nossos.)
Quanto aos programas de médiol1ongo prazos já
mencionados no item 6.1, a estratégia da Petrofértil, se
baseava no saneamento financeiro das empresas, renegociação da dívida de curto prazo e alavancagem de capital
para investimento via associação com o capital privado
nacional ou internacional, além de considerar o eventual
aporte Pelo acionista majoritário especificamente para
esses projetos estnIturais ligados ao setor produtor de
grãos e alimentos do País.
Objetivo n° 4:"... contribuir para a modernização
do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos
setores da economia".
No que diz respeito ao setor produtivo estatal de
fertilizantes, este objetivo já vinha sendo atendido muito
antes do advento do PND. As razões já expostas nos c0mentários aos objetivos anteriores, reforçados pelo insuspeito depoimento do Dr. Wladimir Pugina, corroboram a afirmativa acima.
Objetivo nO 5: ''Permitir que a administração concentre seus esforços nas atividades em que a presença do
Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais".
A presença do Estado no setor produtivo estatal
de fertilizantes, mantendo em seu poder ações de controle das empresas, permitiria direcionar esforços e projetos
visando dispor o País de fertilizantes em quantidade e
qualidade, necessários ao aumento da produtividade por
área plantada, contribuindo, assim, de forma expressiva,
para a produção de alimentos destinados a uma população que demandará o dobro do que o País vem produzindo nas últimas safras, já no limiar do próximo século.

6.3 Desvios na condução do PND no setor de fertilizantes
Um projeto nacional com a dimensão do PND, pautado por
objetivos desafiantes e vinculado ao reordenamento do papel do
Estado na economia e, ainda, com a intenção de assegurar as condições para a retomada de desenvolvimento, haveria de ser bem
gerenciado.
Tal plano deveria ser conduzido sem paixões e sem açodamento, auscultando-se as mais amplas parcelas da sociedade, em
particular aquelas diretamente envolvidas: as empresas privatizáveis e seus trabalhadores e dirigentes; o empresariado interessado;
órgão do governo (BNDES), Ministério da Agricultura, Ministério
das Minas e Energia) e o Congresso Nacional.
No caso específico do setor fertilizantes, o gerenciamento
do plano demandaria um redobrado grau de profissionalismo, em
função das interfaces com outros segmentos de petróleo e gás natural, de mineração e, sobretudo, o setor agrícola, com ênfase para
produção de alimentos básicos, em larga escala.
Como se poderá constatar pelos fatos e dados a seguir rela-
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tados, a condução do PND foi eivada de desvios que çomprometemm sua implementação.
6.3.1 Modelo de privatização
Não se conhece como se procedeu a modelagem do processo de desestatização do setor fertilizantes, entendendo-se como
modelo um plano estmtumdo, com diretrizes. ações e procedimentos, que o ins1rnmentalizàsse, capaz de ser, ao mesmo tempo, objetivo e flexível, coerente e sustentável em qualquer foro. Tal modeIagem haveria de ser feita pelo BNDES, à luz das consultas aos
agentes interessados no programa.
Todavia, tem-se conhecimento de um documento elaborndo
pelo CS FIRST BOSTON, datado de abril de 1990, e iItitulado 'PreliminaIy Ideas <Il the Developement ofa MasterPIan for Privatization."
Nota-se que a data coincide com os primeiros momentos de
governo do Sr. Fernando Collor de Mello e da própria Lei n°
8.031, que instituiu o PND. Tem-se infonnações de que tal documento serviu de base a discussões da equipe do novo governo que
se reunia no edifício que se condicionou chamar de "Bolo de Noiva", pam tmçar as diretrizes econômicas e, conseqüentemente" o
programa de desestatização. As atitudes infelizes de tal equipe são
de conhecimento e de sentimento público. Tanto a equipe quanto o
próprio Governo que a sustentava foram execrados pela opinião
pública. O PND persistiu.
No que diz respeito ao Grupo Petrobrás, e, em particular, ao
setor fertilizantes, o CS FIRST BOSTON analisa e recomenda:
"Atualmente é proibida a privatização da Petrobrás a
nível de matriz, porém sua privatização a nível de subsidiárias poderia acarretar importantes melhorias na efIciência
opemcional e majoramento dos seus bens de capital"
"Os candidatos mais lógicos são Petroquisa e a
Petrofétil, sendo que, mesmo fom do grupo, as duas são
emPresas de vulto."
"A capacidade da Petrofértil de funcionar como
empresa auto-sufIciente, sem ser subvencionada é coisa
que precisa ser estudada de perto pam se saber se haverá
necessidade de uma reestmtumçãO antes de sua privatização." (O grifo é nosso.)
A estratégia proposta pressupõe a quebm do braço químico
da Petrobrás pam, numa segunda etapa, atingir a própria empresa
como um todo, haja vista a recomendação do CS FIRST BOSTON:
"Outras áreas sob o domínio da Petrobrás também
poderiam ser apreciadas no que diz respeito à sua privatização integral ou mesmo parcial, sendo essas as do reflno, de marlceting, da exploração e de serviços. Existem
vários países que já privatizamm essa áreas parcialmente
ao mesmo tempo pennanecendo com algum gmu de
controle a nível nacional"
A primeira tentativa da Petrofértil em expor um modelo à discussão desaguoo na.demissão sumária do então vice-presidente da
empresa Sr. Tarcilo Vieira de Melo e do diretor Sr. João Pimentel, demissões levadas a efeito pelo então Ministro da Minas e Energia. Sr.
Ozires Silva, que assistia a exposição técnica deste modelo.
Posterionnente, a diretoria e os técnicos da Petrofértil pr0curaram levar suas idéias à considemção da Comissão Diretom do
PND, à época presidida pelo Sr. Eduardo Modiano, tentativa que
resultou infrutífem.
Num terceiro e derradeiro esforço, o então vice-presidente
da Petrofértil, Sr. Luiz Antonio Menezes se dispôs ao debate, expondo um novo mbdelo, realizado em Seminário promovido pela
ANDA - Associação Nacional para Difusão de Adubos e Correti-
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vos - sob organização e coordenação do Centro de Estudos e Debates, por intermédio dos Senhores Japy Montenegro Magalhães
Júnior e Antonio Massarioli André.
Este seminário não deveria resultar na defmição do modelo,
enquanto o assunto era objeto de discussão e ainda comportava algumas indefmições, haja vista a declamção do Sr. Jon Lascelles
Palin, do Col1SÓIcio PRICE-NAmON, segundo o qual "com referoneia aos objetivos explícitos do Simpósio, explicamos aos organizadores que a nossa participação no projeto técnico de desestatização das três empresas Ulti.'afértil, Nitrofértil e Fosfértil, está ainda em andamento e estamos impedidos, por ética e também contratualmente, de divulgar as conclusões preliminares que n6s temos apresentado ao BNDES..."
Todavia, o Sr. José Pio Borges, então vice-presidente do
BNDES e membro suplente da Comissão Diretom do PND, sem
sequer ter ouvido as exposições anteriores, inclusive da Petrofértil,
visto que não se encontmva no plenário, disse resumidamente:
"Boa tarde. A privatização das empresas do setor fertilizantes se
dará em separodo, obedecida a seguinte ordem: primeiro a Fosfértil, segundo a Ultrafértil, Amucária, terceiro a Ultrafértil, Baixada
Santista, e quarto a Nitrofértil."
Estebelecia-se, assim, uni "modelo" e um calendário, e o
que seria um debate esclarecedor e contributivo paro o PND reduziu-se a uma farsa, em virtude da ação dissimuladom do BNDES.
A partir desta data, a desestatização do setor fertilizantes reduziu-se a operação em bolsa, de simples venda dos ativos, negando os objetivos fundamentais do PND.
Cabe ressaltar, que as vendas só se concretizaram. a partir da
iniciativa do BNDES que fmanciou o Grupo adquirente das empresas, aceitando receber, como gamntia da opemção, as ações das
próprias empresas recém-privatizadas. Condena-se este mecanismo, por abrir a possibilidade da reestatizaçãO na hipótese da Ínadimplência. Na verdade, qualquer garantia oferecida e aceita corre
o risco da reestatização pela iruidimplêneia, o que seria evitado se
o crédito fosse proveniente de agente fmanceiro privado: o que seria dificil, tendo em vista que empresas líderes do Consórcio se encontravam, na ocasião, em má situação fmanceira e com o seu
gmu de endividamento comprometido.
6.3.2. A questão das avaliações
As avaliações fomm contratadas, orientadas e conduzidas
pelo BNDES que assumia, ao mesmo tempo, o papel de gestor do
Fundo Nacional de DesestatizaçãO e, também, gestor do PND. Dos
técnicos e dirigentes do BNDES destacam-se, por sua responsabilidade e autoridade, os Senhores Eduardo Modiano, Sérgio Zendron, Ricardo Vianna e Ricardo Figueiró.
A Petroférfll não foi consultada sobre as análises e pareceres dos Consultores, a não ser no caso mais romoroso da Ultrafértil
e, mesmo assim, já na fase da terceira avaliação, ocorrida no atual
Governo.
Assim, fomm alijados do processo os técnicos e dirigentes da
Petrofértil, em que pese acumulassem experiência específica em operor e gerenciar empresas de porte, no setor, desde os anos 60.
A fIXação do preço mínimo de venda da Fosfértil se fez por
um processo rigorosamente fechado. Uma avaliação patrimonial
realizada pela Petrobrás e contemplando somente os ativos das
unidades químicas de Ubemba-MG, não se computando a minemção em Tapira-MG, chegou a um valor de US$230 milhões. Em
contraposição, as avaliações realizadas pelos Consultores, contem.plando todos os ativos dos dois complexos industriais, resultou
num preço mínimo de venda de US$139 milhões.
O processo de avaliação mais controverso foi, sem dúvida,
o da U1trafértil, até mesmo porque se constituiu na primeira oportunidade dos técnicos e dirigentes da Petrofértil de se pronuncia-
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rem e, mesmo assim, na etapa da terceira avaliação.
As avaliações da UllIafértil realizadas pelos consórcios consultores Price WathemouselNatron e Atlantic Capital/Paulo Abib
Engenharia/Banco WOImS, é resumida no quadro abaixo.
Relatór Maio
ios de
avaliaç
ões

1991 Jun 1991 Fevere 1992

28-9

·92
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hões

hões

426

15

408

15

--

18

20

304

20

--

---

205

317

--

--

--

--

195

15

202

16

(1) Ajuste sugerido pelo BNDES aos cons6n:ios coosultcces

A divergência, superior a 20%, entre as avaliações dos dois
consórcios, foi atenuada, por orientação do BNDES, levando aos valores apresentados por ambos os cons6rcios consultores em 28-9-92.
Nesta ocasião, o Sr. Ricardo Vianna, em entrevista aos principais jomais do País, dizia que o preço de US$202 milhões e
US$205 milhões resultou de um entendimento entre os dois consórcios avaliadores, no que foi imediatamente desmentido pelo Sr.
StSrgio Zendron.
Ocorre que, entre a primeira e a segunda avaliação, a Consultoria-Geral da República acatou denúncia dos acionistas minoritários da Petrofértil e, num parecer exaustivo o Consultor da
União, Hugo Gueiros, concluiu que houve "condução de processo"
levada a efeito pelo Sr. Sérgio Zedron. procurando fIxar o preço
em tomo de US$2OO milhões.
A Consultoria-Geral da República determúiou que se procedesse a uma terceira avaliação desempatadora. Esta terceira avaliação foi conlIatada, pelo BNDES, ao consórcio Trevisan/Jakko
Poyry, sendo a fIxação do preço mínimo de venda da Ultrafértil
detern:únada pelo método de fluxo de caixa descontado. Tal método, em si, pode não ser questionável. Ocorre que, sendo muito sensível a parâmetros tais COlno: taxas de desconto, faturamento, custos de produção, despesas operacionais e investimentos, entre outros, é necessário que se conduza sua execução com imparcialidade, aliada ao conhecimento da operação e gerenciamento de unidades industriais, no seu dia-a-dia. Faz-se, tambélD. necessário o c0nhecimento do mercado e, sobretudo, a realização de uma rigorosa
análise e interpretação dos fatos e dados gerados por diferenciadas
fontes de consulta. A utilização dos parâmetros de avaliação levou, neste caso, a uma profunda divergência entre a Trevisan e a
Petrofértil, resumida no seguinte quadro:

Parâmetro

Trevisan

Petrofertft

taxa de desconto

maior

menor

preço dos produtos

uniformes

diferenciados

quantidades vendidas

menores

maiores

projeção dos preços
internacionais da uréia

menores

maiores

faturamento

menor

maior

receita proveniente da operação menor
de terminal portuário próprio
(11JF)

maior

custos variáveis

maior

menor

despesas comerciais e
administrativas

maiores

menores

investimentos
maiores
menores
Todos os parâmetros impactam a determinação do valor
presente. Alguns, todavia, são detenninantes do resultado fInal,
como por exemplo:
a) Taxa de desconto
A taxa de 15,15% a.a. é muito elevada para o segmento pro-dutor de matérias-primas e produtos fertilizantes intermediários. A
nivel mundial, admitem-se taxas de 5 a 10% a.a. A própria metodologia proposta pela Trevisan, se corretamente aplicada, conduz a
uma taxa de desconto de 6,77% a.a.
Em depoimento à CPI da Desestatização, o jomalista Luiz
Nassif declarou: "Em relação ao caso da UllIafértil, acabei colocando
basicamente a questão da taxa de desconto, que foi o ponto central
para reduzir o valor da Companhia". (Os grifos são nossos.)
b) Projeção dos preços internacionais da uréia
As discrepâncias, aqui, são também fundamentais e resume
as projeções das receitas futuras. No quadro a seguir, fIca demonstrada a consistência da análise da Petrofértil vis a vis fontes internacionais de renome.
Projeções em US$ft (FOB)
Periodo

Trevisan

Petrof&1il

Banco
mundial

BritshSuIfur

1993 - 1996

10511125

110 a 145

143 a 150

145 a 160

1997 -2002

130

150

150

160 a 165

Banco Mundial, em seu estudo, confIrma que os custos desembolsáveis para a produção de uréia, na Europa Ocidental, estão
em US$130ft. Dessa forma, se as projeções da Trevisan se confJrmarelD. será possível assistir-se ao fechamento de todas os complexos europeus produtores de amônia - uréia. Informações recentes colhidas na UllIafértil (cópia de fatura) demonslIa que o preço
praticado, já em 1994, é de US$1561t, FOB, à vista.
Os resultados das avaliações realizadas pela Trevisan e Petrofértil, admitindo--se a flagrante manipulação da taxa de desconto e das
receitas futuras, entre outros, são resumidos no quadro abaixo.
Taxa de desconto

VaIoc:Pmlmte Üqui:1o em US$ miJhi'íe;
Trevisan

Petrofêrtil

15,15% a.a

200

392

12% a.a

262

503

10% a.a
319
610
A Comissão Diretora do PND, presidida pelo Sr. André
Franco Montoro Filho e assessorada pelos Senhores Sérgio Zendron e Ricardo Figueiró, entre os argumentos, fatos e dados apresentados pela Trevisan e Petrofértil, optou por fIcar com a primeira
e fIxou o valor do preço mínimo de venda em US$2OO milhões.
Acrescente-se que os membros da Comissão Diretora do
PND, ainda que fossem especialistas, não tinham tempo hábil para
analisar os laudos de avaliação e emitir uma opinião balizada por
fatos e dados. É elucidativo o depoimento do Sr. João Agripino,
então vice-presidente da Comissão Diretora, nesta CPMI:
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"Na primeira reunião da Ultrafértil, ela tinha recebido o laudo cinco ou três dias antes. Não se procede a
um exame de uma avaliação de uma empresa - se ela
está correta ou errada - em três, quatro ou cinco dias.
Isso carece um estudo muito mais extensivo. E, como a
decisão da Ultrafértil foi protelada para outras reuni,ões,
eles puderam vir com um estudo mais profundo, mais
abalizado, que se conflitava com o que havia sido apresentado pelos,consultores."
Onde o depoente menciona "ela", refere-se à Comissão Diretora e à Petrofértil, e onde está mencionado "eles",' refere-se aos
técnicos e dirigentes de Petrofértil.
Em seguida, no seu depoimento, o Sr. João AgriJ>ÍllO afrr-

ma:
<'Quer dizer, nem assÍ11teseseu teria Condições de
examinar para deliberar no dià' seguinte, como' foi a
CSN, a Poliolefmas e UltrafértiL Só que ruí CSN ainda
deliberou-se; na Ultrafértil, nã,o".
Há, ,também, que se considerar a'contratação, indevida da
Trevisan, ,conforme .apontado pelaPetrofértil e' referendado pelo
depoimento do Sr. João Agripino:
Votéicoiltra e Itz deciaração de voto por escrito,
porque, no meu entendimento, a Trevisan, que prestara
serviços' de assessoria a unia pré-qualificadano leilão
anterior, que foi cancelado, não poderia faier a'terceira
avaliação da Ultrafértil. Estava .impedida. Até que não
fosse por questão de ordem legal, que o decreto proíbe
expressamente, seria por questões de ordem ética e moral, porque tinha prestado assessoria a empresas que são
'misturadotas de fertilizantes e únicos compradores da
Ultrafértil, como foram os únicos das outras privatizadas.
Sabe-se quais são os compradores da Ultrafértil, no dia em
que ela for a leilão, Senador.
6.3.3 - Outros casos comprovados de desvios
Goiasfértil
O preço mínimo de venda foi fIxado em US$13 milhões, a
empresa foi a leilão e não se apresentaram compradores. Posteriormente, o BNDES detenninou, em correspondência do Sr. Eduardo
Modiano à Petrobrás e Petrofértil; que se realizasse a injeção de
capital na empresa, no montante de US$13 milhões, como o intuito de saneá-la. Em que pese os argumentos da Petrofértil, contrários a esta operação, seus dirigentes foram compelidos a realizá-la.
A empresa foi, novamente, a leilão e, arrematada por US$13 milhões, pelo mesmo grupo que havia adquirido a FosfértiL A avaliação realizada pelos órgãos técnicos da Petrofértil, utilizando-se o
método do fluxo de caixa descontado e subtraindo-se a dívida líquida da empresa., resultou num valor, para o preço mínimo, na
faixa de US$71 a US$78 milhões, não se computando o valor de
outras jazidas minerais constantes do direito de lavra. Dos bens e
ativos avaliados, foram omitidas as jazidas de titânio, metais de
terras raras e nióbio, que entraram a custo zero na privatização, caracterizando, portanto, uma doação de bens do setor público para o
setor privado.
Acresça-se que detenninados estudos relativos à Goiasfértil,
foram considerados reservados, pela então Comissão Diretora do
PND, o que contraria a transparência legalmente exigida no processo de privatização. Como exemplo, o item 5.4 do voL, m, que
trata dos "critérios do melhor cenário", foi retirada do volume
quando a Comissão Diretora do PND se dispôs a discutir! privati-
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zação com a sociedade goiana.
Por outro lado, o Ministério Púb..ico Federal em Oficio n°
314'SECODID, de 17-2-93, encaminhado ao Coordenador CODID-PRIRJ, Gustavo José Mendes Tepedino, e ao Coordena?or
CODID-PR/GO, Deusimar Leite Rolim, sob o título "GOIASFERTn... Descumprimento de Liminar. irreguiandade5 na aquisição.
Inexistência de personalidade juIíclica do adquirente"., relata as seguintes irregularidades:

a) foi cc,:~...Jida liminar, em parte, no Processo nO
92.0057478-5, em 15-.0-92, para que as requeridas "se
abstenham de transferir as ações, objeto do supracitado
leilão, até a recepção das respostas, quando este Juízo
decidirá sobre sua mamtenção, modmca~o ou revogação";
b) atendendo à mlicitação da Asso~iação dos Engenheiros da Petrobrás -. AEPET, a Câmara de Liquidação e Custódia S.A. informoo que o leilão da Goiasfértil
foi realizada em 8-10-92 e sua liquidação financeira, em
15-10-92;
c) considerando que a liminar foi concedida na
mesma data da liquidação fmanceira, parece-nos, em
princípio, ter havido desobediência à decisão da Justiça;
d) não obstante a decisão tomada pela Justiça, e
como conseqüência da transferência do controle acionário, foram desencadeadas medidas administrativas complementando os atos necessários à convalidação dos novos acionistas coritroladores,confonne se verifIca nas
atas da Assembléia Geral Extraordinária e Reunião do
Conselho Administração, ambas de 16-10-92.
e) a Fosfértil- Fertilizantes Fosfatados, privatizada em 12-8-92 (liquidação fmanceira em 19-8-92), adquiriu 90% das ações ordinárias da Goiasfértil; por sua
vez, é controlada pelo Consórcio Fertifós. Extrato fornecido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, Protocolo nO 038362/92-2, com data de entrada em 29-1092, deixa dúvidas quanto à regular existência jurídica da
Fertifós Administração e Participação SA. - expressão
de fantasia Fertifós - e, portanto, sua legitimidade para
participar dos leilões de privatização e adquirir posição
acionária.
f) fmalmente, é lançada dúvida sobre a legitimidade da deliberação em Assembléia Geral Extraordinária., de 30-9-92, da Goiás Fertilizantes S.A., no Município de Catalão (GO),· na flxaçã9 do preço mínimo de
venda de ações de sua emissão. E que não se tratava de
emissão primária e sim de posição majoritária (82,7%)
em poder da Petrobrás Fertilizantes SA. - Petrofértil.
Portanto, tal deliberação deveria ter se dado pelos acionistas da Petrofértil (uma vez que se tratava de alienação
de ativos que lhe pertenciam), e não da Goiasfértil (arts.
121.139 e 142, inciso VIII, da Lei nO 6.404, de 15-1276).
Formação de oligopólio
A aquisição da Fosfértil, Ultrafértil e Goiasfértil pelo mesmo grupo de empresas sinaliza para a fonnação de um oligopólio
no setor fertilizantes capaz de ameaçar a existência., inclusive, do
parque formado pelos 300 pequenos e médios misturadores e distribuidores de NPK do País, uma vez que a maioria das empresas
adquirentes possuem, também, grandes unidades mistnradoras.
Esta preocupação com a formação de oligopólio fIca manifesta por ocasião da tentativa de alienação da participação minoritária (33,33%) da Petrofértil na ArafértiL
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Fracassado o leilão, pela inexistência de interessados, o Gerente de Relações Institucionais da área química do Grupo Moinho
Santista, grupo ao qual pertence a Quimbrasil, sócia da Petrofértil
na Arafértil, assim se pronunciou aos jornais: ''vem acompanhado
atentamente a movimentação do grupo concorrente Fertif6s, que
adquiriu a Goiasfértil e a Fosfértil e ameaça comprar a Ultrafértil".
Essa situação, segundo o executivo, eliminaria a competitividade
do Setor. O que está ocorrendo é a transferência do mon0p6lio de
fertilizantes da área estatal para um grupo de empresas privadas.
Aprovação do preço mínimo
A aprovação do preço mínimo de venda se caracterizou por
um processo coercitivo sobre os administtadores das empresas.
Com o intuito de coibir qualquer gesto de rebeldia, o então Consultor Geral da República, Or. Célio Silva, exaroo um parecer, em
8-9-92, específico para o caso Polisul, aprovado pelo então Presidente da República, Sr. Fernando Collor de Melo, detenninando
aos dirigentes da empresa em processo de privatização que se detivessem em homologar os preços fIXados pela Comissão Diretora
do PND; tal parecer foi, posteriormente, utilizado como insbumento de pressão em todos os demais casos. Já no atual Governo,
a situação não mudou, uma vez que o Sr. José Pereira de Souza,
então vice-presidente da Petrofértil, foi demitido por contestar o
valor do preço mínimo de venda da Ultrafértil, conforme declaroo
no seu depoimento a esta CPMI. Tal demissão teria acontecido,
confonne o depoente, por instroção do então Ministro Pauli Cícero
à Presidência da Petrobrás.
Cabe destacar, como exemplo do descaso da Comissão Diretora em relação à fIXação do preço mínimo de venda, o depoimento do Sr. João Agripino, afnmando ter oovido, em reunião rese1Vada relativa à Ultrafértil, o Sr. André Franco Montoro Filho,
Presidente da Comissão Diretora, afnmar: ''Então, teríamos que
dar ouvidos à avaliação dos consultores para fIXar o preço, porque,
afmaI, 100 milhões de d6lares a mais 100 milhões a menos não valiam nada". (O grifo é nosso.) Cabe, aqui, também, um comentário: o orçamento da União para o sistema de saúde é da ordem de
US$ 52 per capita, assim US$ 100 milhões a mais destinados à
Saúde, divididos por US$ 52, atenderiam, teoricamente, a programas de saúde que beneficiariam a 1.923.000 brasileiros.
Num outro trecho de seu depoimento, e ainda abordando o
processo de fIXação do preço mínimo de venda. O Sr. João Agripino afmna: "esses diretores e representantes de empregados iam fazer suas exposições, como manda o decreto, e, ao chegarem lá,
eram agredidos, literalmente agredidos, ameaçados, como se não
estivessem cumprindo o dever de externar o seu pensamento."
Cooptação dos empregados
Há que se considerar, neste caso, nítida manobra politica
dos gestores do PND, ao es~belecer condições mais favoráveis
para a venda de parte do capital social para os trabalhadores, tendo
em vista cooptá-los para o processo de privatização como um
todo. No caso da Fosfértil, por exemplo, enquanto o preço unitário
das ações foi de Cr$ 13,95 para as empresas, para os empregados
foi fIXado o valor de Cr$ 3,85.
Este é um grave desvio e que penneou todos os processos
de desestatização. Mais uma vez, o depoimento do Sr. João Agripino é esclarecedor e contundente:
"O que está acontecendo nem é pulverização nem
é democratização. Quero dizer, inclusive, que os empregados são burlados dentro desse processo, como foram
os da Acesita, que já venderam as ações compradas, porque não foram preparados devidamente para assumir a
co-gestão das empresas privatizadas.
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No setor de fertilizantes, na Fetifós, chegou a notícia acho que a Comissão podia confmnar, deve confirmar, deve intimar para que se confirme se é verdadeira
essa infonnação. Na Fosfértil, o Banco do Brasil fmanciou as ações aos empregados. Eles compraram as ações..•"
O SR. RELATOR (AmirLando)- Subsidiadas.
O SR. JOÃO AGRIPINO MAIA - Sim, subsidiadas no valor de 30%. Aí, quando temUnou o leilão, esses misturadores de
fertilizantes foram aos empregados e compraram deles as ações na
mesma hora, porque não há nenhuma vedação da lei. Os empregados venderam pelo valor de 100%. Quer dizer, sem emprego, sem
dinheiro e na rua."
7. A desestatização na petroquímica
7.1 O Estado e o setor petroquímico
Classificar como indevida a atividade estatal nas indústrias
petrolifera e petroquímica significa ignorar toda a evolução vigente do setor, a nível mundial.
Como contrapeso ao poder imenso das multinacionais do
petróleo, surgiu em todo o mundo, inclusive nos países desen~ol
vidos, a empresa petrolífera estatal. &sa presença resultou amda
da consciência crescente, nos diversos países, da importância da
presença estatal nessa área, como fonna de assegurar a capacidàde
de planejar e impulsionar dois setores estratégicos - o da indústria
de petróleo e a petroquimica.
Ao analisar o setor petroquimico, é preciso ter em mente
suas características fundamentais. A primeira é que toda a sua dinâmica de crescimento é detetminada pelo acesso às matérias-primas petroliferas. A lógica da indústria petrolifera é caracterizada,
pois, pela integração de diversas atividades industriais, num processo de crescente diversificação. Por isso mesmo, não existe, no
mundo, empresa petrolifera de grande porte sem forte presença na
petroquímica. Alguns exemplos podem ser citagos: ELF/AQUI(Alemanha),
TAlNE - ATOCHEM (França), VEBA OIL ENI - ENICHEM (Itália), REPSOL PETROLEO - REPSOL
QUÍMICA (Espanha), CHINESE PEfROLEUM Co. - CHINESE
PETROCHEMICAL DEVELOPMENT Co. (Fonnosa); ,STATOIL - NORSK - HYDRO (Noruega); NESTE OY-PETROLEO
e PETROQUÍMICA (Finlândia); PDVSA - P~UNEN (Venezuela); PEMEX - PElRÓLEp e PETROQUÍMICA (México);
OMV - PETROKEMIA DANUBIA etc.
A segunda caracteIÍstica da indústria petroquímica e da indústria de petróleo é o seu caráter altamente estratégico, por fornecer insumos, de modo direto ou indireto, a toda a indústria de
transformação e ao setor agtícola. &se caráter estratégico é que
induziu, em quase todo o mundo, a presença do Estado na petroquímica, como agente de desenvolvimento industrial.
A terceira caracteIÍstica do setor é sua natureza altamente
intensiva em tecnologia. Em qualquer país, o desenvolvimento da
petroquímica e a capacidade do setor em competir internacionalmente depende de investimentos vultosos e pennanentes em pesquisa e desenvolvimento, que, por seu altíssimo custo, s6 se tornam viáveis com grande escala de produção e de faturamento.
Não foi por outras razões que as tentativas de exclusão da
Petrobrás da petroquímica, ocorrida após a revolução de 1964, e
de reselVar o setor para a iniciativa exclusiva da empresa privada,
redUndaram no fracasso do projeto promovido pelos Grupos Soares Sampaio, Moreira Sales, Ultra e Phillips, que se associaram na
Petroquímica União. A falência do projeto resultoo na criação da
Petrobrás Química S.A. que, participando da empresa com seu respaldo técnico e empresariaL levou à sua concretização e ao sucesso por todos reconhecido.

!RJLS
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A iniciativa foi de tal modo bem-sucedida que o Governo
entregou à subsidiária da Petrobrás a responsabilidade pela implantação do Pólo Petroquímico do Nordeste (Camaçari-BA) e do
Pólo Petroquímico do Sul (friunfo-RS).
A Petroquisa era, até 1990, uma empresa altamente lucrativa, não tendo, em nenhum momento, recorrido a recursos do Tesouro Nacional e nem mesmo a sua empresa controladora, a Petrobrás. Pelo contrário, contribui fortemente para os lucros da empresa petrolífera estatal.
'. Em àssóciação' com o eilÍpresariado nacional e multinacional, a Petroquisa implantou três pólos petroquímicos (São Pauló,
Bahia e Rio Grande do Sul), inserindo o Brasil no rol dos grandés
produtores mundiais, contribuindo pàra o desenvolvimento seta-riál, adesconcentrnção industrial, o desenvolvimento regional do
Nordeste, a criação de uma. estrutura empresarial privada e nacional e a atração de capitais externos.
Vencida a etapa de formação; o setor petroquíniito brasileiro entrava em nova fase de consOlidação e desenvolvimento, ~m
que o esta:>éleeiínento'de umá política industrial para o setor tornava-se imprescjndível, de modo a tomá-lo capacitado, notada~
men(e através de aglqtinação de empresas, para enfrentar, com su.
cesso, o acirramento da competição iilternacionál:
Não cabe dúvida de que es'se momentO era adeqúadopara
re<mlenar a presença do Estado Dá petroquímica, tOlnando-a Jl1aÍs
seletiv;t, prnsyIVando, porém. a sua capacidade .de coordenação e
alavancagem do desenvolvimento do setor, pela partiCipação 'dos
segmentos r::stratégicos da produção, peIaatuação direta no campó
do desenvol.vimento tecnológico e pela participação na formulação
de políticas setoriais.
.
. A próPria Petroquisa Pf!)p6s, ao Governo, um modelo de
privatização em bloco, eJ;lvolvendo a venda de parte das ações da .
Petroquisa IiJIn poder da Petrobrás.
O aprofundamento da privatização seria gradativo, a exemdo
plo do que vem sendo seguido na Ffl!llça e na Itália, onde
capital da Hhone-Poulenc e da Enichem está. sendo colocada nas'
bolsas de todo o mundo, com a entrada de moedas fortes e democratização do capital, mantendo-se, porém, a significativa presença
estatal ness" setor estratégico.
Havia, pois, a preocupação em manter a participação da PetrobráslPetroquisa, visando à garantia do suprimento adequado da
matéria-prima ea presença orientadora do Estado, evitando-se práticas abusivas de mercado, mantendo a nacionalização dos empreendimentos e garantiildo o contínuo desenvolvimento das empresas, incJIusive no campo tecnológico. Aliás, em 1988, a Petroquisa iniciCiU a implantação do seu Centro Tecnológico (CENfEP)
que objetivava o apoio de pesquisa e desenvolvimento ao seu sistema de controladas e coligadas.
Hav:!a diversas vantagens na privatização parcial da Petroquisa:

parte

- a estrutura acionária das empresas não se alteraria de imediato;
- a holding Petroquisa continuaria o processo de
Ii~estruturação do setor;
- por não existir acordo de acionistas na Petroquisa, não haveria privilégios dos acionistas nos leilões;
- não havendo privilégios, existiria efetiva disputi para a aquisição das ações da Petroquisa, alcançandose maiores preços.
Outras proposições defendiam a manutenção da presença
estatal na petroquímica, que se faria sobre um novo modelo, tendo
como base as seguiiltes premissas:
a) a Petroquisa participaria, minoritária mas expressivamen-

Quarta-feira 17 11847

te, das três centrais petroquímicas (PQU, COPENE e COPESUL),
em percentual não inferior ao de nenhum outro gr po privado, direta ou indiretamente, de modo a evitar o control( Je qualquer das
centrais por um grupo, o que viciaria a competitividade do mercado;
b) a Petroquisa participaria, minoritária mas expressivamente, em unidades produtoras de matérias-primas estratégicas
para a indústria de transformação, entre e).as os princ~pais termoplásticos (polietileno, poliwçpileno, PVCe poliestil~no) ~ borracha sintética;
c) seria estimulada a fusão de alguns grupos, objetivandose, principalmente, a integração vertical ou horizontal da produção, com o cuidado de evitaJ;-se a monopolização ,de u.ma ~téria
prima.
Em vez disso, a ComissãoDiretoradoPND optou por vender, uma a uma, as participações acionárias da Petroquisa, numa
operação destinada a acabar com a holding e, conseqüeJ;ltemente,.
com o braço químico da Petrobrás. Esse prqcesso ca6tico ,de~estru-.
tura o setor petroquímico"privilegia grupos na !\quisição .do par-o
que petroquímico com moedas podres e preços favorecidos e fomenta a formação de oligopólios privados.·
. , Para isto, os gestores do programa valeram-~e de pf!Jpaganda tendenciosa que apresentav.a a petroquÍIllÍça e~tatal como mIl
"!'Jlefante branco:' que onerava o çléficit plÍl>lico do País.
., Esta propaganda, caríssima, era paga com recursos das pró~
prias empresas iilcluídas no PND que, em função desse fato, tinham o seu valor de venda premeditadamente depreçiado.
7.2 A desesíatizaçãona indústria petroquímiat-· e os objetivos do PND
A Lei na 8.031, de 12-4-90, defmiu, em seu ar!. 10 , os objetivos fundamentais do Programa NaGional de Desestatização
(pND). Do exposto a seguir, conclui-se quehouve 1.lIl1!i fuga ~ es~ .
ses'objetivos, na maior parte dos projetos de privatização imple;
mentados pelo BNDES.
, Objetivo na 1: Transferir, à iniciativa privada, atividades
econômicas indevidamente exploradas pelo setor público.
Esse argumento, como visto acima, não se aplica à petroquímica, em face. da lógica setorial.
Como se v.eriticou, o desenvolvimento da petroquímica brasileira só foi possivel com a participação da Petrobrás. O respaldo
técnico e empresarial continua impresciildível para o crescimento
da petroquímica nacional. .
. ..
Outra questão séria é a garantia de suprimento da matéria-,
prima, dependente da empresa petrolífera.
Objetivo na 2: Contribuir para a redução da dívida pública.
Os leilões das empresas controladas e coligadas das subsidiárias da Petrobrás, apresentam-se com características distintas de
uma empresa, como a Usiminas e CSN, entre outras, que eram
propriedades da União. A distinção é que, tanto a Petroquisa como
a Petrofértil e a Petrobrás, são empresas de economia mista. Isto
resulta que o pagamento feito com títulos da dívida pública não se
extinguem no processo de privatização; apenas mudam de mãos:
as dos compradores para a sociedade detentora das ações alienadas, isto é, Petroquisa ou Petrofértil.
Na verdade, essas empresas trocaram de ativos: investimentos em ações que compõem os seus ativos, por títulos da dívida
pública utilizados nas privatizações.
Essa troca não foi neutra, em termos de impactos fmanceiros - os prejuízos para a Petrobrás, a Petroquisa e seus acionistas,
foram vulto~s, como será visto em outra parte deste documento.
Os beneficiários dessa operação foram os grupos que adquirira~ es~es títulos no mercado, com deságio superior a 50%
em relação ao valor de face; e, ainda, aqueles que obtiveram,
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do BNDES, ftnanciamentos em condições altamente favorecidas
para a aquisição das moedas de privatização em poder do referido
banco.
Além de não se extinguirem os títulos da dívida pública, o
BNDES promoveu a sua recirculação, pois recebeu sua comissão
em moedas de privatização que foram posteriormente reinjetadas
no mercado.
Objetivo n° 3: Contribuir para o fortalecimento do mercado
de capitais.
Tàl objetivo não foi atingido, em absoluto: na verdade esse
objetivo nunca foi perseguido seriamente.
O desrespeito flagrante à Lei n° 6.404176, com grandes prejuízos para os acionistas minoritários, partindo de entidades governamentais que mais deveriam zelar pelo mercado acionário, trouxe
grave descrédito ao sistema. A conseqüência óbvia é a de fortalecer a tradicional relutância dos pequenos poupadores em ingressar
no mercado de ações.
Além disso, os acionistas minoritários da Petroquisa e da
Petrobrás foram visivelmente prejudicados, estando com processo
judicial contra a Petrobrás por abuso do poder de controle, achando-se esta empresa novamente exposta a vultosos prejuízos.
Aliás, trata-se de objetivo flXado cuja realidade caminha em
sentido exatamente oposto. Os acionistas minoritários investiram
suas pequenas poupanças no mercado de ações das estatais porque
foram incentivados pelo próprio Governo, em sua política de valorização do mercado de capitais. No caso da PetrobráslPetroquisa,
cerca de 450.000 acionistas minoritários assistem à troca de suas
poupanças por moedas podres. Se o objetivo é a democratização
do capital, a fonnação de oligopólios não parece ser a resposta
mais atraente, e novas chamadas no sentido do mercado de ações
certamente não obterão os resultados esperados, e os papéis das
estatais constituir-se-ão, cada vez mais, em investimento de alto
risco.
7.3 Desvios na condução do PND no setor petroquímico

7.3.1 Deficiências na avaliação das empresas
Acompanhar e opinar sobre o processo de avaliação dessas
empresas constituía não apenas um direito, mas também uma obrigação dos administradores da Petroquisa - zelar pelo seu patrimônio e sua saúde econômico-fInanceira e pelos direitos dos sócios
minoritários. Essa preocupação em, pelo menos na aparência, resguardar os interesses do Estado e da sociedade levou a que o art.
18 da Lei n° 8.031190 e o art. 36 do Decreto nO 724193 tornassem
obrigatório que o preço mínimo da alienação aprovado pela Comissão Diretora (CD) fosse submetido à deliberação da AGE da
Petroquisa.
A tática da CD/PND e do BNDES foi, porém, a de apresentar os preços mínimos, à Petroquisa, como fato consumado; à estatal caberia apenas referendar valores, tornando a apreciação, pela
AGE, um ato puramente pr6-fonna.
Em conseqüência, a Petroquisa foi forçada a homologar os
preços mínimos estabelecidos pela Comissão Diretora do PND
sem ter tido acesso, na maioria dos casos, aos estudos elaborados
pelos consultores contratados pelo BNDES. Foi o caso dos sete
primeiros processos - Petroflex, Copesul, Álcalis, Nitriflex, Polisul, PPH e CBE. Apenas no dia da AGE que deveria aprovar o
preço mínimo da POLIOLEFINAS, o BNDES encaminhou o estudo referente aquela empresa. Isto foi testemunhado nesta CPMI
através dos depoimentos de executivos da Petrobrás e Petroquisa,
como os casos dos Srs. Roberto Villa e José Pereira de Souza.
Como não tinha acesso aos trabalhos dos consultores, a Petroquisa se viu obrigada a realizar, através de seus órgãos técnicos,
análises objetivando estimar o valor das empresas nas quais possuía participação. .
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Com base nesses estudos, a Petroquisa solicitou ao BNDES
que revisse os preços mínimos estabelecidos para várias empresas.
A resposta foi a de que a competência para flXação do preço mínimo era exclusiva da Comissão Diretora.
Não concordando com essa posição, em face do que dispõe
o art. 117 da Lei nO 6.404176 (Lei das Sociedades Anônimas), a
Petrobrás tentou dirimir a questão junto à Advocacia Geral da
União. Pressurosamente, o BNDES requereu, em 4-9-92, uma manifestação da Consultoria-Geral da República. O consultor Raymundo Nonato Botelho de Noronha apresentou um parecer definindo que à Assembléia Geral da Petroquisa competia apenas homologar os preços mínimos aprovados pela Comissão Diretora.
Esse parecer emitido às vésperas da AGE, que deveria apreciar o preço mínimo da Polisul, foi acatado, pelo ex-Consultor-Geral Célio Silva, e aprovado, em 8-9-92, pelo ex-presidente Fernando Collor.
Problemas semelhantes de avaliação ocorreram no caso da
Companhia NacioÍlaI de Álcalis. Tanto que, em 18-6-92, o Ministério Público, através da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, moveu ação cautelar contra a Petroquisa, a Petrobrás, a Álcalis e a União Federal, envolvendo, entre outros àspectos, o fato
de que o valor de CJ$173,9 bilhões, em abril de 1992, defmido
como preço mínimo para a totalidade das ações da Álcalis, era inferior ao valor do patrimônio líquido da empresa - CJ$355,6 bilhões, em abril do mesmo ano.
No caso da Copesul, a avaliação feita poruma empresa contratada pelo BNDES chegou a um valor de US$945 milhões (valor
global). Alguns indicadores evidenciam que, do ponto de vista
econômico, houve uma subavaliação. Em 1992, as instalações da
COPESUL estavam seguradas em US$ 1,2 bilhão. No mesmo ano,
estimava-se que a montagem de uma planta semelhante à da COPESUL envolveria recursos na ordem de US$ 1,3 bilhão.
É relevante notar que membro do CD/PND, o OI. João
Agripino Maia, depondo nesta CPMI, reveloo que os próprios
membros da referida CD/PND não tinham acesso, em tempo hábil,
aos complexos laudos de avaliação das empresas em processo de
privatização. O fato é mais grave quando o citado depoente era, na
época, Vice-Presidente da Comissão de Desestatização.
Isto faz claro que as avaliações eram levianamente aprovadas, apesar de se tratar de patrimônio
importante da sociedade brasileira.
7.3.2. Capitalização de crédito cedidos pela PETRO·

QUISA à Companhia Nacional de Álcalis
A Petroquisa, antes de privatização da CN Álcalis, objetivando evitar que a empresa recorresse ao mercado de ''hot money"
para as suas necessidades de capital de giro, aportou, sob a forma
de mútuo, um fmanciamento de, aproximadamente, US$ 35,6 milhões, dos quais US$ 15,2 milhões era entendido que seriam destinados para aumentar de capital.
Inusitadamente, no decurso do processo de privatização da
empresa, a CD/PND, detenninou que a Petroquisa capitalizasse
US$35,6 milhões na Álcalis.Questionada pela diretoria da Petroquisa, a CD/PND, relutantemente, aceitou limitar a capitalização a
US$ 30,6 milhões, ftcando os restantes US$ 5,0 milhões como financiamento privilegiado ao futuro adquirente da ÁLCALIS (juros
12% + correção pela 1R).
Desse modo, ftcou a Petroquisa como credora, sem garantias reais, perante uma empresa - a Frota Oceânica - adquirente da
participação da Petroquisa na Álcalis - na qual não detém nenhum
interesse societário.
A Assessoria Jurldica da Petroquisa entendia que esse arranjo era ilegal em dois aspectos: ,
a) o aumento do capital da Alcalis, decorrente da capitaliza-
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ção dos créditos teria de ser precedido de autorização da Presidên- as ações da Petroquisa, leiloados.
cia da República (Decreto-Lei nO 1.678/79), o que não ocorreu.
No caso da PPH, onde a mesma questão foi levantada, após
b) a Petroquisa, não sendo instituição fmanceira, estava le- o leilão, sentença judicial, preliminannente, aceitou a tese dos digalmente impedida de repactuar as condições de liquidação de cré- reitos da Petroquisa, decretando que o BNDES se abstivesse de
ditos; tendo em vista o' disposto no Decreto-Lei nO 2307/86, que transferir as ações leiloadas até o julgamento do mérito, e a Petrosó excepciona as operações de crédito realizadas entre pessoas ju- quisa não teve resS8ICim.ento dos seus direitos. Esta ação continua
ridicas e suas controladas.
tramitando na justiça.
Não foi possível de,mover a CDIPND ga sua deteITIJin'aÇão
7.3A COPESUL - Conversão de ações preferenciais em
de favorecimento ao futuro adquirente da CN Alcalis.
ordinárias
A Comissão de Privatização impediu, assim, que a PetroO leilão da Copesul foi precedido pela conversão, em ordíquisa recebesse um crédito líquido e certo dispoJÚveL tendo sido nárias, das ações preferenciais detidas pela Petroquisa e pelo
este crédito capitalizado em uma empresa em privatização.
BNDESPAR, na paridade de um por um. Tal conversão foi possí, Do preço mínimo de US$ 80 milliões, defmido pela Comis- vel após alteração do estatuto sociaL Visto que essas duas entidasão Diretora do PND,' um valor dê'aproximadamente US$ 30 '00- deseram detentoras das ações preferenciais, tal' conversão Prejudilhões 'correspondeu' a terrenos tombàdos pela Prefeiturà Municipal cw os interesses dos demais acionistas detentores de ações ordináde Arraial do Cabo. Devido a esse tombamento a Comissão Dire- rias, que tiveram diluídas suas participaçÕ'ls no capital votante da
tora do PND, através de Aviso de Alteração de Edital,.permitiu Copesul. Essa mudança gerou protestos e ação judicial, movida
que o adquirente efetuasse a liquidação fmanceirado leilão em pela Petroquisa Triunfo, que obteve liminar judicial impedindo a
duas etapas" sendo a primeira em caráter imediato e corresponden- transferencia das ações convertidas em ordinárias. Nesta oportumdo a 59% do valor alcançado no leilão. A segunda parcela - refe- dade, parte dessas ações já estava transferida aos investidores do
rente aos' terrenos - foi, por imposição da Comissão Diretora' do leilão, restando a parte reselVada aos empregados da Copesul.
PND, registrada, cOlltabilmente, na Petroquisa, como crédito de
Para atender aos empregados da Copesul, o BNDES; como
longo prazo junto ao adquirente. A liquidação dessa última parcela géstor do programa, transferiu para os empregados as ações ordise daria, alternativamente, em 6~7-2004 ou antes, se a utilização nárias desbloqueadas judicialmente que ficaram com a Petroquisa,
dos imóveis não operacionais da empresa fosse pennitida pelo mu- impondo a esta empresa possíveis prejlÍzos, no caso da justiça dar
nicípio de Arraial do Cabo.
provimento a causa da Petroquímica Triunfo, como provaveImenA Comissão decidiu que, sobre esse crédito de longo prazo, te aContecerá, caso este em que a Petroquisa ficará com as ações
não incidiriamjuros,mas apenas lima correção pela TRD.
preferenciais.
Assim, a liquidação da segunda parcela ficw estendida por
7.3.5 Renúncia ao direito de preferência, pela PETRO·
um longo prazo de até doze anos, com garantia representada por. QUISA, no caso da NITRIFLEX
a) caução de ações da Álcalis representativas de 130% do valor da
No processo de desestatização da Nitriflex através da Carta
parcela eb) hipoteca sobre os imóveis da Álcalis.
,
CDIPND - 077/92, a Petroquisa foi infonnada de que "a Comissão
Contrato fumado entre o BNDES e o adquirente da Alcalis Diretora do Programa Nacional de Desestatização - PND, ao deliestabelecia que, não constituída a hipoteca no prazo de 180 dias,herar sobre a alienação da partiCipação acionária dessa Empresa no
considerar-se-ia vencida a dívida. O'prazo venceu em 12-1-93 sem capital social da Nitriflex S.A - Indústria e Comércio, decidiu deque a obrigação tivesse sido cumprida. Em 10-3-93 - 50 dias após tenninar que a Petroquisa renuncie ao direito de preferencia preo vencimento do prazo :- O BNDES comunicava que a Comissão visto no Acordo d~ Acionistas."
Diretora do PND decidira prorrogar por noventa dias o prazo para
Considerando que essa renúncia visava possibilitar a coma constituição da hipoteca. Fica evidente o esforçb em beneficiar o pra pela ITAP S.A das ações do acionista TIJE GOODYER TYRE
comprador, às expensas do Estado.
& RUBBER COMPANY. correspondente a 30% do capital da Ni7.3:3. Negativa de Distribuição de Dividendos e de Re- triflex, tomando a ITAP S.A. (que já detiÍ1ha 30% do capital daservas de Lucros Acumulados
quela empresa) sua controlada:a antes do leilão, não se pode afasA Petroquisa, por diversas vezes, em defesa do seu patrimô- tar a presunção de lesividade ao patrimônio público pois, com a
nio, tentou providenciar a distribuição dos lucros acumulados nas compra das ações da GOODYEAR. a ITAP passou a ser controlaempresas em processo de privatização e declarar os dividendos au- dora da Nitriflex, desencorajando os possíveis pretendentes, com a
feridos até a data da venda das Ações.
conseqüente aquisição dessas ações, pela própria ITAP, pelo preço
Esta ação de defesa do patrimônio p1blico era obstaculizada mínimo.
pela CPIPND, que negava estes direitos da Petroquisa, argumen7.3.6 MaStamento dos fundos de pensão no leilão da PO·
tando que os lucros acumulados e os dividendos a declarar esta- LIOLEFINAS.
vam incluídos nos preços mínimos arbitrados para a alienação das
Através de uma resolução, os fundos de pensão foram imempresas.
pedidos de participar do leilão supracitado, numa clara manobra de
No caso da Poliolefmas, onde estes diretos atingiam a US$ afastamento para eliminar possibilidade de disputa. Isto fica evi48,8 milliões, e da Petroquímica União, em cujos processos a Pe- dente pelo fato de que, logo após a privatização da Poliolefmas,
troquisa teve al:eSSO a documentação em decorrência da nova te- essa resolução foi revogada, reabilitando os fundos a participarem
gulamentação da Lei nO 8.031/90, procurou-se caracterizar a alega- dos leilões posteriores.
da consideração de lucros e dividendos no preço mínimo.
7.3.7 O Não-Fechamento de Capital da Petroquisa e as
Os relatórios de avaliação consultados por esta CPMI não Informações Privilegiadas
tomaram clara a inclusão dos direitos mencionados. Também nas
Um indício claro de infonnação privilegiada deu-se com o
assembléias de acionistas da Petroquisa, que objetivavam "holDO- pretendido fechamento do capital da Petroquisa.
logar" os preços mínimos, os consultores do BNDES não conseO OI. Eduardo Modiano, na época Presidente do BNDES e
guiram responder à questão, conforme mostram as próprias atas da CDIPND, dirigiu carta à Petroquisa, detenninando o fechamendas AGE.
to do capital da e~a, objetivando evitar futuras demandas juCom toda essa dúvida o preço mínimo foi ''homologado'' e diciais com os acionistas minoritários.
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Acontece que, antetio11l1ente, notou-se um enorme movimento na bolsa com as ações da Petroquisa.
Como as ações da Petroquisa estavam, no início do processo, cotadas a 10% do valor patrimonial e, com o fechamento do
capital, a Petrobrás teria que i"ecomprar do acionista minoritário as
suas ações, pelo valor patrimonial, é lícita a suspeição de que a infom1ação privilegiada da proposição do BNDES tenha chegado
aos éspeeuladores do mercado de capitais.
,
No seu depoimento' a essa CPMI, o Or. José Pereira de Souza, na época Diretor da Petroquisa para o Mercado de Capitais,
ofereceu descrição detalhada dessa operação.
As' limitações de' atuação dessa CPMI não possibilitaram
abrir as contas de alguns personagens, o que impediu a apuração
adCquada desses fatos e de outros mais suspeitos.
7.3.8. A Oligopolização da Petroquímica
.
, Nos leilões de privatização vêm prevalecendo os acordos de
àcidnistas existentes. Tal fato e a descapitalização de várias empresas'do setor· têm 'levádo ,a uma conCentração da petroquíniica
nas mãos de poucos grupos empresariais. Isto tem ocasionado a
fonnação de virtuais mon0p6lios em diversos segmentos, como
borracha sinética(Norquisa), banilha (Frota Oceânica), resinas
ABS e látex sintético (lTAP), polipropileno (Shell e Odebrecht) e
polietileno (Odebrecht).
Os resultados dos leilões evidenciam forte tendência a concentração em grandes grupos.
Com relação a COPESUL, 'seu controle foi assumido pela
empresa ODEBRECHf, cOm aproximadamente 25% do capital
votante, através de sua participação em duas empresas acionistas
da COPESUL - a PPH e a POLIOLEFlNAS - e contando com a
parce,ria do Banco Econômico.
O leilão da'Poliolefmas teve lilIlce único, oferecido por um
acionista - a ODEBRECHf, que passou a controlar a empresa,
com uma participação de 62,5% sobre o capital.
Além disso, a ODEBRECHf, com sua participação na CPC
- Companhia Petroquímica Camaçari e as do grupo Econômico na
Polit<lno, na Polialden e Da Ciquine - Companhia Petroquímica,
controlará praticamente a Nordeste Química SÁ. - Norquisa, empresa ''holding'·' do p610 de Camaçari, bem como, através desta, a
Copene - Petroquímica do Nordeste SÁ. e a Salgema - Indústrias
Químicas SÁ., empreSa estratégica para a produção de PVC;
Na oligopoliz8.ção que se projeta na petroquímica brasileira,
destaca-se a presença do Grupo ODEBRECHf, cuja suspeição nos
escândalos que têm abalado os poderes executivoe-legislativo é
pública e not6ria.
Através de suas controladas e coligadas (poliefmas, PPH,
UNlPAR, etc), esse grupo continua tendo acesso a fmanciamentos
privilegiados do BNDES, apesar de disposição nonnativa em contrato emitida pela Presidência da Repóblica.
7.3.9 Financiamentos pelos BNDES em condições privilegiadas
Uma das grandes irregularidades no processo de desestatização é o favorecimento dos compradores nos leilões, contemplados com vultosos fmanciamentos para a compra de moedas ''podres", cuja garantia única é representada pelas próprias ações adquiridas, sem nenhum risco para os compradores.
Não existe nenhuma justificativa legal para que o BNDES
fmancie a venda em condições altamente subsidiadas, num país
que tem carência de recursos para investimentos básicos. O banco
oficial garante o fmanciamento em condições smpreendentes de
carência - 2 a 2.112 anos, prazo - 10 anos, juros - 6 a 6,5% ao
ano, e de ausência de garantias - as ações adquiridas são a própria
garantia.
Ao cobrar juros de 6,5% a.a. quando o mercado cobra, em
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média, o triplo, e o próprio BNDES, para financiamentos destinados à implantação de novos projetos, cobra entre 10% a 12%, o
banco está subsidiando o comprador.
7.3.10 P~juízos financeiros da Petroquisa
' Por princípio 'contábil, as operações de desestatizáção representam a transferência de recursos aplicados no Ativo Pennanente
para o Realizável a Longo Prazo, traduzindo a troca de posição de
participação societária para títulos públicos, compulsoriamente detenninada pela Lei nO 8.031. No entanto, para os acionistas da Petroquisa e da Petrobrás o procerso de desestatização dà' petroquímica apreSenta uma série de implicações de natureza fIscal e financeira que significam. em última instância, graves prejuízos.
O quadro abaixo mostra que, na carteira dos títu~os recebidos nos leilões predominam os CP (Certificados de PI:i"atização).
(US$ 451;1. milhões), representando 32% do total. As ,perdas financeiras ficam evidentes, pelo fato de que 'os CP não rendem
quaisquer juros, sendo seu valor simplesmente conigido monetariamente. Outros tipos, perfazendo 27;1.%, do total, também não
rendem juros. Assim. 68,2% de toda a carteira não rendem juros.
,
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Descricão das Moedas

Letras Hipctecárias da Caixa Econômica 1998
Federal
'

CEF
CP

VeDdmenlo

.. Certifi~oAePrivatização(CEfIP)

1988 a 2000

Certificado de PrivatizaÇão (Banco 1998 a 2000

CPV

Central)
DCEX' Ciéditosde

~iportadore~ ,

IPI

~bitos, vencidos

DVR

a

favor

de 1997

renegociados .da Não disponível

" Siderbrás
JUST

Dívidas . da ' 'União
, : judicialmente' ,

LFT

reclamadas Indeterminado

Letras F~iras do Tesooro

199415,

MDFACréditos da 'dívida extemà

Não disponível

NTN-P' Nçtas do Tesouro Nacional - Série P

2.008/9

NUCL, , ~1;>itos ~encido~ da Nuclebrás

Vencido

OFND

Óbrigações' dO Fundo Nacional 'de 1996 a 1998
Desenvolvimento

PORT

Débitos vencidos da Portobrás

Indeterminado

SIDR

Débitos vencidos da Siderbrás

1999 a'2001

SOTV

Débitos vencidos da Portobrás/Sotave 1993 a i997

SUMA

Débitos vencidos da Sunamam

IDA

2000

T'úulos da Dívida Aln'ária
Vencido
Fica patente, portanto, que a Petroquisa, compulsoriamente,
fez uma lamentável troca de posição: cedeu suas participações
acionárias em rentáveis empreendimentos, frutos de sua positiva
inteIVenção na petroquímica, por'títUlos de baixa ou nula remuneração, comprometendó,' conseqüentemente o retomo que ~ 
cionaria a seus acionistas. Além disso, para cada cruzeiro ~vesti
do em suas participações, recebeu títulos que valem, em média,
43% do seu valor de face. Também deixou a Petroquisa de ser
uma empresa absolutamente líquida, para transformar-se numa s0ciedade com pesados passivos, originados dos impostos acarretados pelas alienações, confonne a legislação vigente.
O PND deixoo, na Petroquisa, um pe1Verso descompasso financeiro, composto pelos seguintes fatores:
- Dividendo: principal item de receita operacional de uma
empresa holding; deixaram de ser recebidos das empresas alienadas:
- Receitas financeiras dos títulos recebidos: não representam compensação ao não recebimento de dividendos, sendo re.::ebíveis no seu vencimento a longo prazo, com baixa ou nula remuneração: acrescente-se que, quanto aos remunerados, a Petroquisa ainda não teve acesso aos juros já incorridos, em face da curiosa orientação do BNDES no sentido de não colocar o dinheiro à
disposição da Empresa:
- Encargos fISCais: englobando imposto de renda, contribuição social e IOF, de vencimento imediato, os quais se prevê, ao
fmal de toads as alienações no âmbito do PND, aproximadamente
US$ 1;2 bilhão, confonne consta em decisão da Diretoria da Petroquisa em 08.09.92 (documento anexo).
- Encargos de propaganda e comissões: também bancado~ pela Petroquisa, englobando, além das despesas de propaganda relacionadas com o PND (como a que utilizava o elefante como
símbolo da administração das estatais e, assim, contrimindo para
desvalorizar as empresas oferecidas), comissões pagas ao BNDES
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à razão de 0;2% do valor de venda. Tais comissões são desembolsadas também em moeda de privatização, contribuindo para a "circularização" dos títulos da dívida pública. Esses encargos montam
a US$ 8,6 milhões, confonne relatório de 04.6.93.
- Direito de recesso: decorrente de potencial contestação
judicial dos acionistas da Petrolris e da Petroquisa, em face dos
prejJízos citados, implicando o reembolso das ações pela Empresa
com base no seu valor patrimonial da ação. Esse potencial encargo
poderá resultar num insuportável desembolso de cerca de US$ 4,8
bilhões, na hipótese de direito de recesso exercido por todos os
acionistas minoritários da Petrobrás e da Petroquisa.
Além dos aspectos mencionados, deve-se registrar a Provisão, para PeIdas não refletida nos demonstrativos da Petroquisa, segundo orientação do Sefrn'Petrobrás (anexa). Essa provisão impactaria o resultado da Petroquisa, para menos, em US$ 420 milhões, e seu pleno reconhecimento representaria técnica mais adequada, refletindo o efetivo valor, a preços ,de mercado, dos títulos
(moedas de privatização) recebidos pela Petroquisa em. troca das.
participações alienadas, uma vez que tais moedas são cotadas, em
média, em 43% do seu valor de face. A realização da Provisão
para PeIdas é recomendada pelo Instituto Brasileiro de Contabilidade e está claramente citada e, defmida na Lei das Sociedades
Anônimas, nos artigos 176, parágrafo 5°, a, e 183, I.
Instituição criada para zelar pelo mercado acionário, com
atribuição de ditar nonnas no tocante, entre outros, à apresentação
dos demonstrativos econômico-fmanceiros das empresas, objetivando Sua maior transparência e melhor orientação ao investidor, a
cVM não achoo relevante reconhecer e infonnar ao público o registro, dentro de um adequado procedimento técnico, de uma provisão que reduziria o resultado da Petroquisa e, por conseguinte,
seu patrimônio em US$ 300 milhões, copforme carta GEFIN256193, de 303.93, aqui anexa.
S. A Desestatização na,Indústria Siderúrgica
S.l O Estado e o Setor Siderúrgico
Enfatizar o papel preponderante do Estado na evolução do
setor sidelÚrgico brasileiro é redundante e desnecessário. Há, no
entanto, diferenças intra-setoriais significativas, que caracterizam a
contribuição modemizante do investimento público que precisam
ser diferenciadas dos investimentos e contribuições do capital privado, nacional e estrangeiro, alocados no setor.
Não é pr0p6sito historiar o que foi a política governamental
do aço neste perlodo. No entanto, não se pode esquecer as profundas alterações no parque industrial do País, ocasionadas pela pr0dução sidelÚrgica, ao longo desse perlodo. Em particular, o esforço governamental para implementar a produção interna de aço é
caso bem sucedido de investimento público produtivo.
No início da década de quarenta, o Brasil importava, em
média, 260.000 1. de produtos de aço e produzia internamente de
140.000 t. Para uma população de 45.000.000 de habitantes, o
consumo per capita era de menos de 9 kg por habitante/ano. As
exportações de produtos de aço não chegavam a 25.000 t. anuais.
A produção se restringia, basicamente, a tubos fundidos e perfis
laminados. Dos produtos consumidos não se fabricavam no País
trilhos, perfts médios e pesados, vergalhões médios e pesados, arame farpado e folha-de-flandres. Àquela época era feita por empresas privadas, de capital nacional e estrangeiro. O País sequer aparecia nas estatísticas mundiais de produção e consumo de aço.
Cinqüenta anos depois, em 1991, a produção brasileira era
de 22,6 milhões de toneladas de aço, oitavo produtor mundial, presente em qualquer estatística setorial, a nível internacional. De importador o País passou a exportar 11 milhões de toneladas dç aço,
cinqüenta por cento de sua produção anual. A importação de pr0dutos de aço era complementar e irrelevante: 160.OOOtIano.
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Neste mesmo ano, primeiro do PND aplicado ao setor sideIÚrgiCO, pela venda da Usinllnas, em outubro, e da Cosinor, em
novembro, a participação das empresas sob controle direto ou indireto da União era responsável pela produção de 16,7 milhões de'
toneladas de produtos de aço, cerca de oitenta por cento da produção nacional. As exportações dessas empresas foram da ordem de
7,5 milhões de toneladas, contribuindo com mais de US$ 1,1 bi- .
lhão para a balança comercial do país.
A: qualidade e diversidade dos produtos fabricados é também digna de menção. Folha-de-flandres, zincadas, cromadas,
chapas inoxidáveis, silicosas, trilhos, perfIs, bobinas etc... são os
produtos característicos das empresas sob controle direto ou indi-'
reto da União.
As empresas sob controle privado produzem tubos com e
sem costura, vergalhões; fio, máquina, arames etc... menos sofIsticados tecnologicamente que aqueles das estatais. '
, Da década dos quarenta, o consumo médio per capita havia
se multiplicado sete vezes, ou 65 kglhab./ano. Remetendo ao ano
de 1986, o consumo médio per capita havia alcanÇádo '109
kglhabJano, a produçãoera de 21,2 milhões de toneladas, a expor-'
tação atingiu 6,1 milhões de toneladas'::'" trinta por cento da produção interna 'do a n o . '
0bserva-se, pois, 'que o pais vai crescendo sua produção
para atender à demanda externa, em detrimento ao consumo interno; cadente ao longo do tempo, fruto de anos de políticas inte1l1lls
recessivas. No início da década de 90~ a produção de aço encontrava-se repartida em dois segmentos distintos, no aspecto tecnológi- .
co da prochição: as cinco indústrias integradas acoque -'Companhia SideIÚrgica Nacional (CSN), Usinas SideIÚrgicas de Minas
Gerais (USIMINAS), Aço Minas, Gerais (AÇOMINAS), Companhia SideIÚrgica de Tubarão (CSn; ,Companhia SideIÚrgica Paulista (COSlPA) - com tecnologia sofIsticada e àtualizada em rela- '
ção aos avanços mundiais na produção de aço, qUer na aciaria quer
noptocesso de lingotamento; e as usinas integradas a carvãovegetal - aonde a Acesita era a única com participação indireta da
União no capital- integradas à redução direta - e a Aços Finos Piratini SÁ. a única com a participação indireta da União no capital
- e semi-integradas, com vinte e cinco empresas privadas de capital nllcional e estrangeiro, produzindo 6 milhões de toneladas em
1991 - trinta e seis por cento do produzido no ano pelas empresas
estatais.
Sendo tecnologicamente mais sOÍlSticada, a produção das
usinas integradas a coque demandam volume de investimentos
signillcativamente maiores que aqueles que utilizam outras tecnologias. Os produtos de aço são, também, diferenciados.
Esta foi a razão primeira para as inversões de re~rsos públicos na produção de aço no país: não tendo ó segmento privado
disponibilidade sufIciente de recursos para atender aos investimentos para a produção nacional de aço, coube ao setor público a liderança do processo.
De 1941, data de fundação da CSN e da primeira participação direta do Estado brasileiro no setor produtivo, até 1991, a
União aplicou diretamente, na produção de aço, não menos de
US$ 25 bilhões para atingir uma capacidade instalada de produção
próxima a 18 milhões de toneladas anuais. O segmento privado no
mesmo penado, não investiu sequer US$ 5 bilhões para instalar
menos de 7 milhões de toneladas de capacidade produtiva anual.
Essa diferença se reflete, também, nos produtos de aço. Enquanto as empresas sob controle estatal produziam aços mais nobres e com custos de fabricação maiores, as empresas privadas fabricavam produtos menos soflSticados e, portanto, de menores
custos de produção e de preços de venda.
No entanto, a política governamental de contenção de pre-
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ços e tarifas públicas, implementada na década de 80 e ainda vigente, subverteu a hierarquia de preços dos produtos de aço: aqueles menos sofIsticados, mas sob controle produtivo privado, tiveram preços compuls.oriamen~ fIXados em m;veis relativamente superiÇ>res àqueles de'produção estatal.
','
,
. , Sendo o aço usado pelo segmento industrial produtivo, sob
córitrole de capitais privados, a descapitalizJlção das elnIiesas e$tatais fabricantes de produtos de aço, via fIXação de preços abaixo
dos necessários para cobrir os custos de produção e remunerar os
recursos investidos, favoreçia,diretamente,outrps segmentos industriais, inclusive aqueles ,ligados ao comércio internaciOnal dos produtos de aço. E~sa ~àção perversa indicava, de IJÚlilêifa clara,
que a articulação setorial interna do segmento público produtor de
aço~ planos era extremamente frágil diante dos interesses privados
gerados'em tomo 'daqúele setor.. '
Esse é um se~nto típic6 da privatização do Estado. Utilizou_se.artiffcios para transferir, via preços, ;recursos pt1b~cos para
o setor privado. Quando as empresas se encontravam nq !imite de
sua capacidade de resistência àsucção do setor privado, ~u SQbre elas uma propaganda enganosa no sentido de um alegado
"peso" pljI"a ,o setor público e,da necessidade de privatÍ!M~E, para
isso, não ,se poupou esforços. Nem artimanhas.
8.2 A Siderurgia Como Caso Emblemático d~ Vk!08 do
Processo de Privatização .
, Re!ator os desvios de conduta no pro,cesso de alienação das
empreslV> dos~r s~deIÚrgico.constitui-se em redun<;lância e repetição de texto. Para se conhecer o que ocorreu na priV&tÍZ\lÇão deste setor, basta uma releitura atenta do capítulo 5 deste Relatório.
Pode-~e mesmo dizer, sem preocupaçãoçom possíveis incorreções" qu!, o setor siderúrgico encama todas l1l!ações burlescas que se
desenvolveram nos bastidores do PND."
'
É eitre_~J1Íe dificil, ,por exemplo, sintetizaÍ- 08 procedímentos poucos reoomendá,ve~,observa~ pela CPMI nos ~
da CSN e da COSIPA (Para se ater a caspsmais recentes). E por
issq q\le ps documentos registrados pela q'MI relativ.os ao setor
siderúrgico devem ser, também, considerados co~ ,transcritos
neste trabalho.
No caso da CSN, foi montada uma verdadeirà "operação
privatização", capitaneada pelQS dirigentes daquela empresa (ainda
pública), mesmo que, para tanto, fossem relegados a ten::eiro plano
os mínimos princípios éticos. São, por exemplo, ilustrativos os boletins infonnativos com logotipos da empresa e editadas pela sua
Assessoria de Comunicação Social. Um deles, editado em
21/07/92 traz, em sua primeira parte:
'
"Assembléia pela privatização Lima Ne~ negocia com Luzinho 112 girafa extra e pacto contra demissão em massa"
E continua: "
''Na segunda-feirà, 20/07, em Assembléia no Pátio da CSN,
a que compareceram mais de 5.000 pessoas, falaram o Presidente
da CSN, Roberto Lima Netto, e o Presidente do Sindicato dos ~
talúrgicos de Ipatinga, Luiz Carlos Faria de Miranda.
Lima Netto resumiu, em poucas frases, as grandes questõCs
que interessam à CSN:
O mercado de aço está em reíração, já que essé
material vem sendo substituído por alumínio, plástico e
até cartão. Quando o metalúrgico liga a TV, vê a velha
lata de goiabada sendo substituída pela caixa de goiabada.
A grande ameaça para o aço, porém, não é o alumínio, o plástico ou papelão. A maior ameaça de todas é
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mais sofIsticado. Hoje, a CSN não tem condições
operacionais - tecnologia ou equipamentos para fabricar
,95% do aço qI,le entra na fabricação do canu japonês.

Investimentos pesados em equipamentos são im}>tl'scindíveis para a nossa sobrevivência. Acontece que,
'colno estatal, Dão vamos' conseguir nem dinheiro nem
, perií:llssão do Governo para novos investimentos.

Conclusão

Privfttização é epiestão de sobrevivência
O prírlcipil1 àrgÚmento usado por Vaguer e Cerezo contra a,
privatiza-çw é aDÍentiÍa'de que teremos demissão em massa.
''Pa,t'il çallll" a boca desse pessoal, Lima Netto ofereceu um pacto contra demissão em massa - que, aliás
,111ç já está, negociando com o Luizinho."
FiJ1àliZândo, LiDÍa Netto falou sobre a concessão de um empréstimo 'eqtíivàlente a Meia Girafa, a ser dado como incentivo à
privatizaÇão,-é- que também já está sendo negociado com o Luizi-

000.

'

Importante: Essa nieia Girafa não vai diminuir a Girafa inteira que o empregado recebem no ano que vem". (todos os grifos
são do próprio original).
O ''Luizinho'' aludido no texto é o Sr. Luís Oliveira Rodrigues, Presitleiue do Siridiéato dos Metalúrgicos de Volta Redonda,
hoje representante dos empregados na administração da empresa e
Girafa sigdifica o valor de uma remuneração mensal. A propósito,
durante as 'eleições sindicais, no mesmo boletim (l41CJ1/92), sob o
título ''Ese o Wagner ganhar?" o Sr. Procópio Lima Netto dirigese aos empregados daC3N nos seguintes termos: "Bom, então eu
resolvi ir à luta e comecei a conversar diretamente com os empregados. Tenho aprendido JÍmita Coisa recebido sUgestões e, no meio
do caminho, ,êncontrei o grupo do Luizinho.
O grupo do Luizinho nã6 é ~{lca de presépio nem vive concordando coniígo. S6 qile são
que têm demonstrado maior
seriedade ao lidàr com as eiuestpes que afetam o trabalhador.
Foi ouvindo, conversando e aprendendo que eu resolvi me
aniscar e comecei a dar as antecipações salariais, para ajudar o
empregado a suportar melhOr a inflação.
Através dessa parceria que começamos a desenvolver, surgiram coisasllnportantes -no acordo deste ano, como os 30% de salário no meio do mês, 51% de bonillcação de férias e Girafa para o
pessoal do pacotão. Concedi também 30% da Girafa adiantados, o
pagamento dos aposentados para dentro do mês e come<;ei a pagar
insalubridade com base no salário mínimo."
Em 16-7-92, o presidente da empresa assim se comunicou
com os trabalhadores: ''Estamos agora em pelÍodo de eleições sindicais. Eu tenho esperança de que o empregado dê muito valor ao
seu voto, que escolha com muita calma. Meu desejo é poder lidar
com um Sindicato sério, para que eu possa continuar negociando
melhorias e vantagens - sempre em beneficio do empregado e da
CSN.
E esse processo de negociação, com o Vaguer, simplesmente não dá.
E se o Wagner for eleito? Você acha que eu vou fIcar
cando o meu pescoço por mais três anos, sem garantias de que p0deremos trabalhar juntos e em paz pelo bem da CSN e de todos
OOs?"
, , ' A imagem do então candidato à presidência do sindicato
sempre foi associada ao apoio à privatização.
Outras investidas da direção da CSN poderiam ser citadas.
Para não se tomar repetitivo, citam-se, apenas, as cartas do Sr.
Procópio Lima Netto às esposas dos trabalhadores com o intuito

riessoàs
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de "debater com as esposas as questões que envolvem a segurança
do marido e da família" (grifo nosso). ''Penso que a mulher, mais
do que ninguém, se preocupa com a situação de seu marido na empresa"... "O assunto a ser tratado sem a privatização da CSN".,
Vale enfatizar que o Sr. Roberto Procópio Lima Netto deixou a,
presidência da CSN e se tomou peça<have na composição do gru~
po de compradores da empresa.
Este é um dos exemplos típicos que recomendava leitura
detalhada de todos os depoimentos a esta CPMl relativos à privatização da CSN. Do ponto de vista qualitativo, trata-se de caso eD,l-.
blemático e que espelha todos os vícios detectados .nos demais
processos de privatização.
Além disso, algumas infOllIlllÇões de ordem quantitativa são
da mesma ordem.
A fixação do preço mínimo de venda da totalidade das a~
es da CSN de US$1.587.9 bilhão, em 11 de setembro de 1992, fl)L
baseada nos preços recomendados por dois cons6rcios de consultores que realizaram o chamado Serviço A (Consórcio A) -,- que recomendou o preço de US$1.730 bilhão - e o Serviço B (Consórcio
B) - que recomendou o preço de US$1.463 bilhão.
Em 25 de janeiro de 1993, foram remetidos à CSN Ol'; rela-.
t6rios dos Consultores. O preço obtido pelo Consórcio B, na ver-·
são encamirihada, era de US$1380 bilhão. Havia, portanto, uma .
diferença de 25,34% entre os preços calculados pelos dois cons6r7
cios, o que facultava à Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização (CDIPND) determinar uma ten:eira a:valiação <4
e~a,

, .

Em 2 de março de 1993, o então Presidente da CSN, Sr. Sebastião Faria de Souza, encaminhou ao Presidente da CD/PND ,a
carta P-057193 que sintetiza pontos relevantes da a:nâlise técnica
efetuada nos dois relatórios. ''Em face de questionam,entos surgi-.
dos quanto ao valor da venda da CSN - Companhia SidelÚrgica
Nacional, solicitei ao Presidente do BNDES os relatórios elaborados pelos consultores contratados para os serviços A e B de avaliação da Empresa".
E continua:
"A análise dos documentos pennitiu as observações relacionadas a seguir:
- Preço Mínimo de Venda
O Consórcio A calcula o preço mínimo de venda para a totalidade do capital social da CSN em US$1.730.700.000.00: o
Cons6rcio B fixa este valor em US$1.380.745.000.00, a taxa de
desconto de 15%.
.
A divergência de 25,34% entre os preços mínimos calculados pelos cons6rcios faculta à Comissão determinar a contratação
de terceiro avaliador, confonne § Iodo art. 38 do decreto n° 724,
de 19 de janeiro de 1993.
Os documentos enviados pelo BNDES não esclarecem
como foi fIXado o preço mínimo de US$1.587.900,OO, na data de
11 de setembro de 1992, que consta do Edital nO PND-A-

13/921CSN.
- Capacidade de Produção

ar9s-

Nos seus cálculos, tanto um consórcio, quanto o outro, se
basearam numa produção anual de 4.100.000t de aço líquido, para
o período de 1993 a 1995.
Entretanto, já em 1992 a CSN alcançou a produção de
4.465.000t, o que revela projeções demasiadamente conservado-

ras.
Os Cons6rcios previram, ainda, investimentos de US$ 1;4
bilhão em obras e equipamentos, que vão redundar em melhoria de
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eficiência e qualidade, em redução de emissões ou descargas p0luentes e, também, em aumento de produção.
Entretanto, esse aumento de produção não foi considerado
nas projeções dos Consórcios, posto que essas projeções consideram a capacidade da produção entre 4.400.000 e 4.600.000tJ3l10,
para o pelÍodo 1996 a '2007, que é a capacidade atual: a CSN produziu em 1992 perto de 4.500.000t.
A estimativa dos técnicos da CSN é de que, com os novos
investimentos previstos, a capacidade de produção da Usina subiria para 5.300.000tJano.
A previsão de custos de produção, sem depreciação, dos
Cons6rcios, para o perlodo 1993 a '2007, varia entre o mínimo de
US$246/t e o máximo de US$289/t de produtos de aço vendidos.
O custo alcançado pela CSN eni 1992 foi de US$ 247t.
Por aí se verifica que, embora prevendo investimentos vultosos em melhoria de eficiência, os Consórcios não levaram em
conta essa melhoria na redução de custos de produção, tanto é que
adotaram valores de rosto de produção superiores aos já alcançados pela CSN, sem a realização dos referidos investimentos.
Em face do exposto, não cabe a menor dúvida de que o preço de venda da CSN foi subestimado.
Seria, portanto, da maior conveniência se a comissão que V.
S· preside considerasse a possibilidade de uma nova avaliação da
Empresa."
Em 4 de março de 1993, em reunião com o Presidente da
CDfPND e o Diretor José Mauro Carneiro da Cunha, no
BNDES/RJ, foi apresentada à CSN versão diferente do serviço B,
que então recomendava o preço de US$ 1.463 bilhão. Esta nova
versão foi encaminhada, no dia seguinte, à CSN (carta DIR-308/93) pelo Direta: do BNDES.
Em 11 de março de 1993, a CD/PND realizou, no
BNDESIDF, a reunião para fIXação do preço de venda da CSN. O
Presidente· da CSN leu e entregou seu depoimento. Apesar dos
seus argumentos, justificando e solicitando nova avaliação da empresa, a comissão manteve a decisão anterior, de 11 de setembro
de 1992, inclusive o preço de venda de US$I.588 bilhão.
Além das questões técnicas contidas nos documentos apresentados pelo Presidente da CSN, as análises na empresa indicaram:
Metodologia adotada no Serviço B. Não foi possível, na
época, para os analistas da CSN, reproduzir a metodologia adotada
pelo Cons6rcio Sinal para estabelecer o valor fmal de venda da
CSN. Este valor foi obtido por adaptação própria e particular do
método de fluxo de caixa descontado. Já no Relatório do Consórcio A, está explicitada a metodologia adotada, podendo-se reproduzir os resultados, ao se utilizar os parâmetros adotados por aquele cons6rcio. Utilizando-se os parâmetros do Consórcio Sinal (2"
versão), na metodologia do Consórcio A, o valor da CSN atinge
US$I,687 bilhão.
Tratamento dispensado às minas da CSN. As áreas de mineração, principalmente a mina de ferro de Casa de Pedra, não foram
avaliadas. Seus produtos foram considerados apenas como insumos da Usina Presidente Vargas. O Consórcio A (Relatório Final,
volume 3, pág. 4) afmna que a avaliação da mina representaria
uma expressiva alavancagem fmanceira para a CSN mas que os
aspectos dessa análise não constaram do trabalho realizado. Alega,
ainda que "...explorar minério e produzir aço são dois ''negócios''
rigorosamente diferentes. A atividade-fim da CSN é produzir aço:
dificilmente ela exploraria a Casa de Pedra com nível de eficiência
compatível com os praticados com o setor de mineração" (Relatório Final, volume 3, pág. 232). Por razões econômicas, operacionais, e estratégicas, afrrma que as minas não podem ser vendidas
separadamente. O Consórcio B também não avaliou as minas. Re-
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conhece sua importância estratégica e econômica e recomenda a
continuidade da exploração da "Casa de Pedra" (Relatório sobre
Ajustes Prévios, Capítulo III, pág. 8).
Taxa de Desconto para o Fluxo de Caixa. Informa o Consórcio Sinal (documento Avaliação Econômico-Financeiro, pág
74)..que o preço mínimo da Usiminas foi de US$ 1,855 bilhão, obtido pela utilização da taxa de 14% a.a. para o desconto do Fluxo
de Caixa projetado (Avaliação Econômico-Financeira, pág 50).
utilizando-se essa mesma taxa para a CSN,com os números do
Fluxo de Caixa dos Consórcios, atinge-se o valor mínimo de US$
1,887 bilhão, no caso do Consórcio A, e US$ 1,576 bilhão, no
caso do Consórcio B. Além de não haver justificativa técnica para
o uso das taxas, a aplicável à CSN deveria ser bem menor que a
utilizada na Usiminas. A diversidade de. produtos que oferece ao
mercado, a propriedade de minas de ferro e calcário, criando alternativa adicional à compra de terceiros, o nível de produção de aço
alcançado, maior do País, a penetração de seus produtos, exclusivos ou não, em mercados externos diversificados indicam risco
muito baixo comparativamente àqueles de outras siderúrgicas no
País, com menos flexibilidade produtiva. Não há razão para empregar taxas de retomo mais elevadas para o valor presente do Fluxo de Caixa da CSN em relação àquelas aplicadas em empreendimentos siderúrgicos, que apresentam riscos muito maiores.
Avaliação PatrimoniaL Não consta, nos documentos enviados pelo BNDES, qualquer consideração referente à Avaliação Patrimonial da CSN. Há documentos da Jaakko Poyry Engenharia
Ltda., de abril de 1992, que estabelece o valor de US$II,2 bilhões
para a instalação de novas unidades equivalentes àquelas existentes em Volta Redonda. O valor reavaliado, no estado atual, seria
de US$5,6 bilhões. O Consórcio A, págs. 245-246 do Relatório Final, Avaliação Econômico-Financeira, volume 3, menciona que a
Avaliação Patrimonial feita pelo Consórcio Sinal foi de US$6,1 bilhões. Não é possível, portanto, conhecer a metodologia adotada
para considerar o Ativo Patrimonial no preço mínimo de venda da
totalidade das ações da CSN confonne afInna o Edital N] PND13/92-CSN, item 113, que informa terem sido considerados"
...outros valores obtidos por diferentes métodos. A saber: (a) patrimônio líquido contábil; (b) valor de reposição dos ativos da CSN;
e (c) valor do investimento original da CSN".
A segunda versão do relatório do Cons6rcio B. São as seguintes as alterações encontradas na segunda versão do relatório
do Consórcio B (que propôs o preço de US$I,486 bilhão para a
venda da CSN) em relação ao conteúdo da primeira versão (que
indicou o valor de US$l ,380 bilhão):
a) aumento da receita anual proveniente dos subprodutos vendidos pela CSN, em especial aqueles originários da coqueria, da ordem de US$19,5 milhões;
b) inclusão do valor da FEM (US$26,2 milhões)
no preço fmal obtido de 1,436 bilhão para alcançar o valor de US$I,463 bilhão;
c) redução do nível de investimentos, para o pelÍodo 1993-2007, em US$ 8 milhões;
d) aumento do nível de endividamento em
US$121,4 milhões;
Note-se que a exclusão do valor da FEM (US$26,2 milhões), não incluído na versão anterior da avaliação feita pelo Consórcio B, faria com que a relação entre as avaliações do Consórcio A
e B ficasse superior a 20% (20,5%). Com essa apropriação, a relação caiu para 18,3%, dispensando-se, como descrito, a terceira
avaliação.
A privatização da CSN é, portanto, emblemática. Mas não é
a única a apresentar os vícios discutidos no capítulo 5.
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Não é por acaso que o leilão da Cosipa também recebeU da
CPMI atenção especial. Não se trata da importância absoluta do
evento, uma vez que a empresa que apresentava, no momento da
sua privatização, uma situação econômica e fmanceira das mais
desfavoráveis. O que se pretendeu foi compreender melhor como
se dão as articulações anteriores aos leições que, ao que tudo indica, faz com que o ''bater do martelo" se transforme meramente em
um ato formal e as comemórações pela ''vitória'' nos leilões sejam
encomendadas com antecedência, com um número de convidados
conhecido adredemente.
A experiência da alienação da CSN havia reforçado todas .as
suspeitas de manipulação dos leilões, quando uma verdadeira
"Operação" foi montada no sentido de concretizar a venda nas
condições consideradas favoráveis aos compradores, mantendo as
aparências de que o evento se tornaria, aos olhos do público, um
bom negócio para o Governo. Cooptação de trabalhadores através
da promoção de grandes festas e churrascos, correspondências às
esposas dos operários com mensagens subliminares de possíveis
demissões caso a privatização não se concretizasse, interferência
nas eleições sindicais para eleger representantes dos tra~~s
"comprometidos com a causa", montagem de clubes de mvestlmento com cláusulas estatutárias nada democráticas, presidente da
empresa na coordenação da venda da estatal se afastando da ~nção para coordenar a sua aquisição, fomm alguns fatos conhecIdos
pelos membros componentes da CPMI, no caso da CSN. Além
disso, a imprensa dava conta de uma orquestração dos principais
atores envolvidos no processo de privatização (com a participação
do próprio governo) no sentido de não tomar pública a possibilidade da oligopolização do mercado de aços do país, com a concentração, através dos leilões, da produção sideIÚrgica nas mãos de
um ou dois grupos econômicos. e, essa preocupação não se limitava ao segmento: a tendência em da concentração do setor petroquímico no Grupo Odebrecht e do setor de fertilizantes em um único
grupo qu~ passava a dominar quase que totalmente o mercado
(FERTIFOS).
.
A aquisição da Cosipa por um gruyo de compradores lidemdos pela BRASlUBO CONSTRUÇüES METALICAS S/A
causou, já num primeiro momento, surpresa no mercado. Afinal,
além das expectativas de que, novamente, os grandes grupos econômicos adquiririam aquela estatal, tratava-se de uma empresa (a
BRASlUBO) com um fatummento anual de US$30 milhões e um
patrimônio de Us$lO milhões que acabava de lidemr um consórcio
que investiu no leilão, em tomo de US$300 milhões.
A hipótese levantada pela CPMI e reforçada pelo noticiário
da imprensa era de que, na verdade, a BRASTUBO teria servido
de "testa-de-ferro" do grupo Bozano Simonsen na aquisição da
Cosipa. É por essa mzão que foi convocado, para prestar depoimento o Sr. Aldo Narcisi, presidente da BRASlUBO e que se tornou, após o leilão, presidente do Conselho de Administração da
Cosipa.
Decodificados os reais compmdores da Cosipa, de acordo
com o depoimento do Sr. Aldo Narcisi, chegou-se aos seguintes
números: Anquilla ParticWações Ltda: 7,5 trilhões de ações:
BRASlUBO: 5 trilhões: Alamo: 569,8 milhões; Danna, Frefer,
Dufer, Cotia Tmding e Limasa: 386 milhões, e Tupandy: 168,5
milhões. não fom uma medida liminar judicial que suspendeu o
uso de várias moedas, haveria, também a Lotten Corporation
(Com sede nas Ilhas Virgens Britânicas) com um total de 21,5 milhões de ações.
As infonnaçõeB iniciais davam conta de que a Anquilla Participações Ltda. e a Lotten Corporation eram de propriedade do Sr.
Aldo Narcisi.
A grande preocupação do depoente foi a de tentar descamc-
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terizar qualquer possibilidade de que não tenha sido ele (e seu grupo) os verdadeiros adquirentes da Cosipa. Para tanto (e para surpresa de alguns parlamentares), tentou justificar exatamente o contrário: segundo ele, foi a BRASTUBO quem contratou o Banco
Bozzano Simonsen para assessorá-la no leilão. Não apenas para a
aquisição legal das moedas, mas para prestar assessoria em todo o
processo.
'
Parece não haver necessidade de maiores interpretações
para se entender como se deu .o alegado contrato nem quem, verdadeiram"nte, adquiriu a Cosipa. Basta um mínimo de atenção nas
principais colocações do Sr. Aldo Narcisi em seu depoimento:
''Logo depois de completar, em agosto de 92, com
sucesso absoluto a privatização da Companhia SideIÚrgica de Tubarão, que sucedeu a igualmente bem sucedida privatização da Usiminas, um consórcio constituído
pela BRASTUBO, que é o segundo fabricante de tubos
de aços do país; pela Cotia Tmding, que vende produtos
de aço no exterior: pela Rio Negro, Frefer, Dufer e Limasa; todos distrihIidores de aço, com ou sem prestação
de serviços próprios adicionais, entendeu cabível estudar
como viabilizar a privatização do ''patinho feio" das sideIÚrgicaS nacionais: a Cosipa."
''No início de setembro de 1992, o consórcio, selecionou o Banco Bozzano Simonsen SÃ. como a insti~
tuição fmanceira que, no seu entender, poderia com ele
colaborar mais efetivamente assistindo na avaliação da
Cosipa, na formulação de um plano para a sua acelemda
recuperação, na identificação de eventuais interesses na
formação de um grupo de acionistas controladores da
Cosipa, na participação desse grupo no leição, e, mais
que qualquer outra instituição, pelo comprovado resultado já produzido na recuperação da CST, auxiliar a reorganização da própria Cosipa pós-privatização."
.
''Por todos esses motivos, o consórcio liberou
contratar o Banco Bozzano Simonsen SÃ. para auxiliar
na privatização da Cosipa. Indagado sobre a sua disponibilidade, o Banco Bozzano Simonsen SÃ. nos pediu
tempo para consultar a Usiminas e a CST, porque se em
qualquer delas, já estivesse detellllinado um interesse no
leilão da Cosipa, ele se sentiria impedido de nos assessorar."

''Dadas as respostas negativas das empresas, fIrmamos com a Bozzano Simonsen, há mais de 1 ano, no
dia 14 de setembro de 1992, contrato para a assessoria
dele a DÓS, e desde então vimos lhe pagando os honorários mensais acertados. "(grifo nosso).
"O anexo I, que foi entregue ao Sr. Presidente,
identifica todos os selViços que o Bozzano Simonsen
nos prestaria na assessoria da privatização."
Tmta-se, apenas, de uma listagem de atribuições, sem assinatums, que deveriam ser desenvolvidas pelo Banco.

"Ã Cosipa, entretanto, faltam vários fatores, a c0meçar pela mótivação e integmção do seu homem, que
decDlre sempre do nível de desafio que se lhe atribui,
continuando, com a necessidade de urgente recuperação
de equipamentos e índice de produtividade, fIxação de
tecnologia mais avançada e outros."
''Foi por esse motivo e s6 por esse, que o nosso
consórcio, em conjmto com Bozano Simonsen. deliberou contratar 'a assessoria técnica em siderúrgica para a
Cosipa, com o objetivo duplo. de permitir a adequada
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avaliação do valor econômico da empresa e de reparar
um plano de ação para a fase pós-privatização que acelerasse ao máximo a recuperação da Cosipa." (grifo nosso).
"Começa em janeiro de 1993 a nossa vã peregrinação para tentar fazer o que s6 agora conseguimos, a
formação de um grupo de acionistas que, além de buscar
seus próprios interesses como fornecedor de bens ou serviços, ou comprador de produtos da Cosipa, se identificasse antes com o plano de ação básico, ainda que para
modificá-lo em certos pontos, ampliá-lo, enflID, apetfeiçoá-lo."
''Mas a grande maioria dos nossos interlocutores
na busca de parceiros para o controle da Cosipa, embora
tivessem recebido uma ou mais das várias versões do
nosso plano de ação, aparentemente também não as leu
ou as desconsiderou completamente, talvez porque, na
sua opinião, a mera compra do controle já permitiria
atender aos interesses desses interlocutores, quaisquer
que fossem eles."
''De janeiro a agosto de 1993 estivemos, sem
qualquer resultado prático, em alguns casos mais de uma
vez, com as seguintes empresas: Usiminas, CSN, Vale
do Rio Doce, Nippon Steel, Vicunha, Votorantim, Paranapanema, vários bancos, outros distribuidores de ação
reunidos no Inda e o clube dos funcionários. A Usiminas, a Vale do Rio Doce e a CSN foram as únicas a discutir, embora não centradas nele, o plano de ação, mas
aparentemente sem lhe atribuir qualquer relevância."
"Neste mesmo momento, autorizado por meus
companheiros, procurei o Bozano Simonsen. e cor.cluimos juntos que a Cosipa era recuperável, dentro do plano de ação proposto, com algumas eventuais modificações, mas também que não haveria tempo para a fonnação de um novo grupo de controle. Desenvolvemos então o esquema que acabou prevalecendo."
"O Bozano Simonsen aceitou o risco de fmanciar
a Brastubo para comprar quantas ações fossem necessárias para o consórcio vencer o leilão, desde que eu aceitasse que deverlamos procurar, após o leilão, uma empresa sidenírgica de porte nacional ou estrangeiro para
participar do grupo cabendo ao Bozano Simonsen indicar as duas primeiras a serem procuradas, dada a sua experiência no setor: e a Brastubo e seu grupo indicar
qualquer outra, se nenhuma das duas do Bozano Simonsen aceitasse a proposta feita a ela. Foi da Bozano Simonsen a indicação da Usiminas, como esclarecerei
adiante.
A segunda hipótese: o Bozano Simonsen, com
opção para comprar ações da Cosipa, especialmente no
caso de uma siderúrgica por ele indicada, l.ceitaria participar do grupo". (grifo nosso).
"A primeira providência foi o Bozano Simonsen
reservar no BNDES todo o seu limite operacional normal, 400 milhões de dólares, para comprar do BNDES a
prazo, a moeda que viesse a ser gasta no leilão pelo nosso grupo. O BNDES s6 COIÚumoU a reserva de 300 milhões de d6lares, mas afmal foi necessário um pouco
menos do que o valor reservado."
''Note-se que, para fms de leilão, o BNDES só
pode vender moeda a prazo para instituições fmanceiras
dentro dos seus limites cadastrais: são as instituições adquirentes da moeda que, nos teImOS da lei e do contrato
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que celebram com o BNDES, a repassam para os adquirentes de ações, para fms da liquidação fmanceira do
preço da atrematação. Num prazo que não costuma exceder a 90 dias após a revenda, a instituição que tiver revendido a moeda adquirida do BNDES pode vir a ser
substituida pelo BNDES se o seu cliente tiver um cadastro aceitável pelo BNDES e puder atender às exigências
desse 6rgão. Caso contrário, o banco revendedor continuará credor do comprador fmal da moeda. Até o presente, no caso da Cosipa, o BNDES limitou como cabivel a vender da moeda a prazo ao Banco Bozano Simonsen para aplicação pelos clientes desse, na liquidação financeira do preço de atrematação das ações da Cosipa,
não tendo ainda, dada a exigüidade do tempo, oconido
qualquer pedido de substituição." (grifo nosso).
"Até o leilão no dia 20, a Anquilla era uma empresa praticamente inoperante, colocada junto com outras pela Bozano Simonsen, à disposição do consórcio,
para compor a estratégia do leilão. Nenhum de n6s, entretanto, considerava que viesse a ser necessária a utilização da moeda registrada em seu nome para aquisição
das ações, dada a expectativa geral de um ágio inferior
ao que ocorreu." (grifo nosso).
"O inesperado valor da compra acelerou a necessidade de se encontrar parceria, a que me referi antes, 00
a vender privadamente todas ações adquiridas. Entretanto, começaram a surgir dúvidas no mercado sobre como
a Brastubo e a Anquilla iriam liquidar o preço das ações
atrematadas. A imprensa chegou a sugerir que eu, dadas
as ligações com o Governo do Estado de São Paulo, usaria moeda do Banespa. Bozano Simonsen e eu achamos
por isso preferlvel aguardar a liquidação ocorrida no dia
26 de agosto antes de defmir o caminho a seguir."
"Nota-se que eu e meus companheiros do consórcio não ficamos parados nesse periodo. Na verdade,
como declarei à imprensa no dia 21 de agosto, logo depois do leilão, procuramos contato com a Usiminas, a
CST, a CSN e a Acesita, para indagar o interesse de t0das em se comporem na Cosipa. Tivemos a resposta negativa formal da CST e nos desencontramos do Diretor
da CSN, encarregado, antes do leilão, e do Presidente da
Acesita. Só da Usiminas tivemos a confonnação de que
ela estava disposta a estudar uma proposta nossa, já ganháramos o leilão."
"No dia 27, à tarde, eu e meus companheiros, assistidos pelo Bozano Simonsen. já agora como fmanciador do próprio projeto e potencial acionista, nos reunimos com a Usiminas e fJZemos uma proposta para transferência de mais de 10,8 bilhões de ações, ou seja,
49,78% do capital ordinário, o que não significa controle
individual e peImallente pelo mesmo preço médio e ponderado no leilão, mais reembolso dos custos incorridos
n%u para o leilão, na proporção das ações ofertadas.
Proposta que, depois de discutida amplamente naquele
mesmo dia e os que se seguiram e, ainda, ter sido ligeiramente alterada para atender às solicitações ou contraproposta da Usiminas, acabou sendo aceita em 2 de setembro de 1993." (grifo nosso)
''Foi condição da compra pela Usiminas que todas
as ações da Cosipa fossem oriundas de uma única fonte,
o que determinoo sua concentração na Anquilla." (grifo
nosso).
''Em conseqüência de todos esses movimentos,
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formou-se um grupo de controle da Cosipa, que é com. posto de sete parceiros comerciais da Cosipa - Brastubo,
Rio Negro, Limasa, Dufer, Frefer, Cotia Trading e Benafer, totalizando um conjunto de 12,418% das ações. O
Banco Bozano Simonsen com o mesmo percentual do
conjunto dos distribuidores e a Usiminas com 49,788%
das ações. Como se vê, a Usiminas, sozinha não é controladora da Cosipa, Bozano Simonsen talvez não seja
diretamente, mas sim por causa da sua participação limitada a Usiminas, e, por sua vez, o Conselho de Administração é composto de sete membros, sendo um DiretorPresidente da Sociedade, dois representantes da Usiminas, um do Banco Bozano Simonsen, um dos parceiros
comerciais, um dos empregados e um da pr6pria União
Federal. Neste caso, como o principal articulador da s0lução fui eu e como obtive vantagem nas negociações,
coube a mim a Presidência do Conselho.•• (grifo nosso)
'Tenho conhecimento de um estudo técnico feito
pela Usiminas um mês antes do leilão da Cosipa, o qual
concluiu que a Cosipa não era um bom negócio para a
Usiminas. O que levou, depois, o Sr. Bozano Simonsen
a· ignorar esse estudo técnico e adquirir o controle da
Cosipa por seu intennédio? Tenho também conhecimento de que foi feito esse estudo e que nele a Usiminas reconheceu que não haveria interesse, porque a Cosipa,
realmente, não era uma empresa recuperável Não tive
noção do estudo em si. Quem pode dar essa resposta é a
Usiminas, não eu. Por que ela mudou de idéia, eu não
sei. Fomos, talvez, convincentes na forma de apresentação do projeto, do nosso plano."
"Apresentei aqui uma proposta não muito clara,
porque tive de diminuir o tempo na exposição."
"Apresentei, no dia 26 de agosto, uma proposta
para a Usiminas e estava presente toda a Diretoria da

empresa. Levei o business plan, as idéias que tínhamos a
respeito da Cosipa, o que deveria ser feito. Passamos por
uma sabatina que começou às 15 horas e foi até às 22

horas."
"Não quero pensar que isso tenha sido suficiente
para convencê-Ios, mas deve ter tido o seu valor. Quem
pode fornecer esta resposta é a Usiminas. Isso é coisa
das Minas Gerais." (grifo nosso).
"A Anquilla Participações Ltda., conforme relatei,
é uma empresa que tínhamos reservado dentro das empresas para a estratégia de leilão. Como eu disse, trata-se
de uma empresa que não seria utilizada, mas como o leilão cresceu, em termos de valores, fomos obrigados a
utilizá-la. Ela pertencia ao Bozano Simonsen, sendo cedida para consórcios para participar do leilão: em seguida, foi vendida à Usiminas que acabou comprando um
volume muito grande de ações; e essa empresa cabia
perfeitamente dentro desse processo." (grifo nosso».
''É uma empresa que foi vendida para o consórCio por um valor qualquer, um valor simbólico". (grifo
nosso).
''No ato da venda, li Anquilla Participações Ltda
era do Sr. Júlio Bozano; foi-me vendida e, imediatamente, passou para a Usiminas, voltando, em seguida, para o
Sr. Júlio Bozano." (grifo nosso).
"A LOtten Corp é uma dessas outras empresas c0locadas, no processo, e pertence ao Bozano" (grifo nosso).
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Parece, portanto, não haver dúvidas de quem, .efetivamente,
comprou a Cosipa.
A CPMI quebrou os sigilos bancário e fiscal, entre outras
pessoas, do Sr. Aldo Narcisi e das empresas Anquilla Participações Ltda, Brastubo Construções Metálicas S/A e Lo~n Corporation. Trata-se de instrumento legal e legítimo de uma CPI para
apurar possíveis responsabilidades. Parece haver, como se observou, razões de sobra para a CPMI ter tomado tal decisão. Entretanto, dialeticamente, parece, também, serern essas mesmas razões
que levaram um grupo de parlamentares, respaldados por atitude
imprópria do então Sr. Presidente da CPMI, ao bloqueio do referido processo de investigação. Como a Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal ainda não se pronunciou sobre o parecer
do relator (favorável quanto ao processo de quebra de sigilos), trata-se de história pendente de decisões posteriores.
Com relação à privatização da Acesita, pode-se considerá-la como exemplo típico do desdém da Comissão Diretora do
PND, a sugestões de alternativas de modelo de privatização.
Segundo estudos elaborados pelo Banco do Brasil, a melhor
opção seria a elevação do capital da empresa como forma de
viabilizar investimentos estratégicos capazes de otimizar o
Complexo Acesita-Aços, Acesita Energética e Forjas Acesita.
Ao chamar esse aumento de capital, o Banco renunciaria a seus
direitos de subscrição como acionista majoritário, além de vender seus direitos a parceiros, tanto na área siderúrgica quanto
nos segmentos da carboquímica, de papel e celulose e do aproveitamento de minerais estratégicos (níquel, ouro, etc.) e nos
investimentos em usinagem, também em parceria, para complementar o parque de torjados.
Vale enfatizar que se trata de alternativa prevista na Lei n°
8.031. Entretanto, a Comissão Diretora optou pela alternativa do
leilão, a exemplo de todos os outros eventos dt. PND.
A questão da avaliação da Acesita também não foge à regra. Estudos elaborados pela Coopers & Librand dão conta de
que o valor de alienação deveria ser de US$ 1,1 bilhão. Como
se sabe, a empresa foi vendida por US$ 450,3 milhões. A diferença fica por conta das discussões acadêmicas intermináveis
quanto aos métodos de avaliação e da intransigência da Comissão Diretora do PND e do BNDES. Fica, também, como parcela a mais a ser adicionada aos prejuízos causados à Nação pelo
PND.
Acrescente-se. ainda, o fato de o BNDES ter recomendado
ajustes ao leilão da Acesita, no sentido de reduzir o seu endividamento. Desta forma, o Banco do Brasil assumiu a dívida da Acesita no exterior, com deságio. Embora essa transação pudesse ser
. levada a efeito diretamente pelo Banco do Brasil, aqui e no exterior, foi contratada a intermediação da empresa HECLA, do
Panamá. Esse fato foi amplamente noticiado na imprensa, principalmente no jornal O Globo e pelo jornalista Jânio de Freitas,
da Folha de S. Paulo que, inclusive, nomina a Cotia Trading
como a verdadeira intermediária. O que se discutia, na época
do leilão da Acesita, era uma possível pressão da equipe da exMinistra Zélia Cardoso de Mello para que o fato se concretizasse, pressão esta exercida principalmente por um integrante de
sua assessoria egresso dos quadros da mesma empresa Cotia
Trading.
9. Conclusões e recomendações finais
A população brasileira teve conhecimento recente, com o
alarde que a propaganda das privatizações sempre impôs, de
que o Estado alocou, ao longo dos últimos dez anos, um total
aproximado de US$ 21 bilhões nas 33 empresas já privatizadas
ou em processo de alienação. Esse número, significativamente
elevado para um país de tantas necessidades, exige reflexão e

11858 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

questionamento. Em primeiro lugar, parece lícito imaginar que, se
os recursos foram utilizados de maneira correta, este seria um valor referencial para as avaliações das empresas estatais privatizáveis. É necessário, ainda, que se conheça, com a devida profundidade, como esses recursos foram alocados e, se comprovado qualquerilícito, sejamapuradasasdevidasresponsabilidades.
Ressalt~se, também. que, das 33 empresas, 16 não receberam qualquer recurso nos últimos dez anos. Dos US$ 21 bilhões,
US$ 8 bilhões foram para a Rede Ferroviária Federal e US$ 13 billié5es para o setor sidenírgico, sendo que a transferência deste ~
tor rendeu aos cofres públicos quantia inferior a US$ 4 bilhões,
quase que totalmente representada por "moedas podres". Nas estatísticas, empresas ligadas aos ramos de fertilizantes e petroqufmico
ficaram com os arredondamentos. Isso significa que, em muitos
casos, o governo, além de não ter alocado recursos nas empresas
constantes do PND, deixou de receber os dividendos advindos de
unidades lucrativas. Esse é o caso, por exemplo, das empresas do
segmento petroquímico. Mais uma vez torna-se explícito o fato de
que, se os objetivos eram exatamente aqueles contidos na Lei nO
8.031, o programa não primou pela coerência. Nem mesmo o discutível objetivo de "fazer caixa" foi atingido. Além de renunciar
ao recebimento de dividendos de empresas lucrativas, o total de
recursos recebidos em moeda corrente atingiu o pouco significativo percentual de 2,4%.
Estas questões se somam a tantas outras analisadas ao
longo deste relat6rio e que suscitam a exigência de uma ampla
rediscussão do PND. Por exemplo, é inconcebível promover tamanha modificação na matriz industrial brasileira sem contextualizá-la em um plano de governo e em uma política de desenvolvimento industrial bem defmida, onde se tenha claro o papel
que o Estado deverá desempenhar, inclusive naqueles segmentos produtivos que a sociedade brasileira possa defmir como estratégicos. Seria, portanto, o oposto do que se assiste, hoje, na
condução do programa, onde imperam as decisões de gabinete
e a falta de critérios mais consistentes para a defmição de prioridades.
Há que se cobrar, também. a atitude da mídia. Além de ~
forçar, apenas, os pontos negativos das empresas enquanto estatais, procurou, sempre, divulgar a privatização como única saída e
tirar de pauta qualquer informação, inclusive aquelas geradas pela
própria CPMI, sobre os desvios detectados no Programa Nacional
de Desestatização. Nunca se assistiu a tantas matérias jornalísticas
especiais com tamanha apologia a uma ação de governo sem. ao
menos, levantar qualquer indicio de que tal processo poderia estar
provocando a dilapidação do patrimônio público, a despeito de ter
sido concebido e, em parte, implantado no bojo de um governo
que não primou por princípios éticos em sua atuação e que transitou incólume no atual governo. Em conseqüência, deve o Ministério Público apreciar os documentos e fatos recebidos e gerados
pela CPMI para apurar responsabilidades e fazer ressarcir o erário
dos prejuízos supervenientes.
As questões levantadas pela CPMI devem. portanto, municiar a rediscussão do Programa. Não se concebe a realização de
qualquer leilão futuro sem que a opinião pública esteja plenamente
consciente de que o PND, embora com o objetivo explícito de ''fazer caixa", pouco ou nenhum recurso gerou para as aplicações ~
vidas, não obstante terem sido alienadas as participações públicas
em empresas de grande porte, em cuja maioria o Estado não col<>;
cou qualquer recurso nos últimos dez anos e que, ainda, geravam
dividendos anuais.
Discutido o contexto do programa e apuradas as responsabilidades pelos desvios detectados, há que se repensar o modelo de
avaliação utilizado. Não se pretende, aqui, colocar em xeque a
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questão do método em si, conhecido universalmente. O ponto CIUcial é como ele foi utilizado nas avaliações das empresas já privatizadas. Embora as alegações contrnrias dos representantes das empresas de consultoria e da própria direção do Programa, imaginouse cenários considerados extremamente pessimistas, com indicadores que levaram à subavaliação e à entrega, pura e simples, aos
adquirentes de um patrimônio não diretamente produtivo valiosíssimo, como milhares de hectares de lotes urbanos, casas, hospitais,
escolas, etc. Não é tarefa das mais árduas promover, por exemplo,
uma avaliação justa deste patrimônio e confrontá-lo com aquela
utilizada pelas empresas de consultoria. Como sugestão, poder-seia comparar os preços que o Estado paga por hectare desapropriado de terras para fms de refonna agrária, relativos àqueles qUe esse
mesmo Estado recebe nos leilões das estatais. Tem-se como certo
que, historicamente, o Estado compra a preços superavaliados e
vende a preços subavaliados. Também não é dificil comprovar se
estão sendo, efetivamente, necessários os investimentos de curto
prazo considerados nas avaliações e que pressionaram, para baixo,
os preços mínimos das empresas já privatizadas. Ou, se os preços
projetados para os produtos destas empresas guardam relação com
aqueles concretamente observados atualmente; idem. em relação
aos custos embutidos nas projeções, etc.
Além disso, toma-se imperativo verificar como se deu, nos
últimos anos, a apropriação destes bens im6veis (terras e prédios),
que motivos levaram as estatais a re'l1izarem tais investimentos
desfocados do sistema de produção e que agora estão sendo transferidos, a preços vis, a empresários privados, ao invés de destacálos e destiná-los a objetivos de interesse social como, por exemplo,
a refonna agrária.
Por envolver recursos vultosos e ter papel fundamental no
processo de privatização, há que se promover investigação especial sobre a contratação, pelo BNDES, das empresas de consultoria encarregadas das avaliações das empresas constantes do PND.
Tal procedimento se reforça, tendo em vista que essas empresas
são as responsáveis pela detenninação dos preços mínimos para os
leilões bem como da própria modelagem de venda das empresas.
A CPMI constatou a inexistência de tempo hábil para a Comissão
Diretora avaliar o trabalho das consultorias, o que resultou na simples homologação dos estudos encaminhados pelo BNDES. Vale
ressaltar que as empresas de consultoria têm direito ao recebimento dos chamados ''prêmios-êxito'' pela efetivação dos leilões, além
da remuneração contratual acordada para a realização dos trabalhos. São percentuais calculados sobre preços mínimos (3,5 milésimos) ou sobre o valor efetivo dos leilões, quando da ocorrência de
ágios (7 ,O milésimos). Sa~se que é pequeno o número de empresas consultoras com a estrutura e o cumculum exigidos pelo PND.
A estratégia destas consultorias é a fonnação de consórcios e a
subcontratação, acarretando uma verdadeira divisão do ''bolo'' de
recursos estipulados para tal rubrica, recursos estes pagos em moeda corrente. Pode-se afumar, a partir daí, que é reduzido o número
de atores que se apresentam na avaliação e na aquisição das empresas constantes do PND. O que é necessário investigar é a possível existência de acordos e acertos anteriores aos leilões que
possam depreciar as avaliações e direcionar os futuros adquirentes. As informações constantes deste relat6rio corroboram
tal proposição.
A aquisição de ações pelos empregados das empresas privatizadas tem sido, também. polêmica. E evidente que não se propõe,
aqui, a eliminação dos instrumentos utilizados para essa alternativa de democratização do capital. O que se impõe discutir é a utilização dos empregados como instnlmento de rninirnização dos preços das estatais e a necessidade de menores percentuais de arremate, por parte dos empresários, para caracterizar o controle majoritá-
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rio. Além das artimanhas, já discutidas neste relatório, para o 00vo1vimento dos empregados, tem-se notícia que, em alguns casos,
foram utilizados hotéis de luxo para acomodar e bajular representantes dos trabalhadores, no sentido de viabilizar o processo de
conquista do controle acionário. A este propósito, assim se pronunciou o Sr. Jorge Gerdau Jahannpeter, em seu depoimento à
CPMI: ''Quanto ao aspecto ético da última privatização da Açominas, tenho algumas restrições. Talvez a minha posi~ seja quase
de exagero, mas o fato de o Governo ter fmanc· do 20% dos
empregados, antes, impossibilitou um leilão de osições iguais.
O grupo ganhador teve que comprar somen, 30% das ações,
enquanto que o grupo do qual fiz parte teve que comprar 50%.
Então, eticamente, pode-se discutir esse processo, porque, ao
vender antecipadamente para os empregados, foi-lhes dado um
poder de barganha enorme. Alguém talvez diga que eu não tenha
tido capacidade de conquistar o pessoal. Contudo, essas pessoas
ficaram morando quinze dias por conta de um dos compradores
em um hotel em Minas, o que não permitiu que eu procedesse a
essas negociações. Eticamente esse é um aspecto a ser mencionado." ~o nosso).
É necessário sublinhar, também. a utilização de créditos securitizados nos leilões de privatização. Foram transformadas em moedas
as dívidas repactuadas com vencimentos que se estendem até o p1Úximo milênio, em absoluto confronto com o que estipula o Art. 16 da
Lei 8.031, que consigna, apenas, títulos vencidos e jamais vincendos,
pela singela razão de que a dívida somente é exigível após o venci"
mento e quem paga antes do fXllZO quita o indevido e deve ser responsabilizado por essa prática. Além disso, utilizolí-se créditos que merecem atenção especial como, por exemplo, dívidas relativas à desapr0priação de um porto em Belém (PA), demandas judiciais com título
genérico, dívidas relativas ao PrograriJa de Equalização do Preço do
Açócar e do Álcool, que peIlI1aDecem sob o manto do mistério, o que
pennite suscitar dúvidas quanto a sua liquidez. Vale lembrar que se
trata de recursos significativos, que ultmpassam a casa dos US$ 2 bilhões, cuja origem deve ser elucidada.
Por tudo isto, é preciso que a população brasileira tenha.conhecimento dos verdadeiros rumos que tomou a venda das estatais. Essa mesma popula~o, que foi às ruas em protesto cOlitra a
malversação dos recursos públicos e que propiciou o impeach.
ment de um Presidente da República, ainda não teve consciência
de como bilhões de dólares, aplicados durante quase meio século,
estão sendo transferidos para poucas mãos privadas, num verdadeiro desrespeito ao suor e ao trabalho de milhões de brasileiros.
E, não se pode negar que o próprio governo foi conivente nesta
malversação. Isto porque, além de tomar decisões "a sete chaves",
distante da merecida transparência da discussão, tratou de abarrotar a opinião pública com uma propaganda enganosa, com o intuito de desvalorizar o bem público e incutir na população a idéia de
que a venda era necessária e vantajosa, mesmo que a qualquer preço. Seriam, por exemplo, os elefantes lentos e pesados a melhor
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referência para que a população brasileira formasse sua opinião sobre a tecnologia utilizada na Usiminas, na CSN, na
Acesita e no segmento petroquímico da. Petrobrás? Não se
pode negar que esse procedimento é malbaratador do patrimônio público porque fere um princípio elementar da gestão
pública, qual seja a obrigação implícita de preservar o patrimônio da República.
Recomenda-se, ainda, uma ampla revisão da legisl~ visando redefmir o programa de acordo com as prioridades apontadas neste relatório, a fIm de democratizar o processo de desestati~, dar maior transparência aos leilões, com as indispensáveis
modifIcações na Bolsa de Valores, capazes de propiciar maior segurança ao pequeno investidor.
Por último, o Ministério Público deverá tomar todas as providências cabíveis no âmbito de sua competência relativas aos fatos aqui descritqlí.
Senhor Presidente, Senhores Membros da CPMI, neste ponto não concbio o relatório, suspendo-o para. que alguém, em momento mai~ propício e promissor, retome este tenebroso capítulo
da Administra~o Pública Brasileira exa.utiIfdo à exaustão esta temática. Colhemos cruel verdade, prematlU'amente, por certo, em
esta~O' oportuna, a essência fática será ~sazonada. A nós, apenas,
foi possível dar vazo a imperativos íntimos da consciência pessoal
que ,espero converta-se em C(>letiva. Nosso dever com a Pátria foi
ma,tI1er viva a chama da vigilância e jamais deixá-la submergir no
ewuecimento, mesmo que revestida da ingenuidade de um protestp solitário~ o que esperamos ter perseguido; e dizer como Euclides
da Cu11há:
"Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na signitic~integral da palavra um crime.
Denunciemo-lo" (Sertões)
Denunciei, digo eu.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1994. - Senador Amir
Lando, Relator.

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Distribuição nO 9194
O Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores,
Deputado Salatiel Carvalho, distribuiu, nesta data, a seguinte matéria:
Ao Senhor Deputado Diogo Nomura - Mensagem nO
49&'94 - que "submete à consideração do Congresso Nacional os
textos, já traduzidos para o idioma português, dos acordos incorporados à Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais". Autor: Poder Executivo
Sala da Comissão, 15 de agosto de 1994. - Andréa Maura
Versiani de Miranda, Secretária.
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FRANCISCO COELHO (PFL)
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PMDB
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Vice-Líderes:
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

PSD
PARTIDO DO lRABALHADOR

Líder: PAULO DE ALMEIDA
Vice-Líderes:

PT

Edi Siliprandi (1 o Vice)
Irani Barbosa

Líder: JOSÉ FORTUNATI

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Vice-Líderes:
Luiz Gushiken
Nilmário Miranda
Valdir Ganzer

Çhico Vigilante
Éden Pedroso
Eduardo Jorge
Jaques Wagner

PCdoB
Líder: HAROLDO LIMA

PARTIDO DEMOCRÁTICO lRABALHISTA
Vice-Líderes:

PDT

Aldo Rebelo,
Líder: LUlZ SALoMÃo

Sérgio Miranda

PARAGRAFO 4°, ART.. 9" RJ.
PARTIDO DA RECONSTRUÇAO NACIONAL

PRN

Vice-Líderes
Beth Azize (1 o Vice)
Carlos Lupi
Paulo Ramos
Giovanni Queiroz

Benedito de Figueiredo
Edson Silva
Mendonça Neto

José Carlos Vasconcellos

PPS
PSTU

PARTIDO 1RABALIllSTA BRASILEm.O
Ernesto Gmdella

PTB

PMN
Jerônimo Reis

Líder: NELSON TRAD

PV
Vice-Líderes:

Sidney de Miguel

Roberto Jefferson (1 o Vice)
Carlos Kayath
Elísio Curvo

Paulo Heskander
João Mendes
Bonifácio de Andrada

PRONA
Regina Gordilho

PARTIDO LmERAL

LIDERANÇA DO GOVERNO

PL

Líder: LUlZ CARLOS SANTOS

Líder: VALDEMAR COSTA NETO
Vice-Líderes:
Vice-Iideres:
0

Jones Santos Neves (1 Vice)
Getúlio Neiva

João Teixeira

Gastone Righi
Raul Belém
Roseana Sarney

Moroni Torgan
Luiz Carlos Hauly

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL
Presidente: Deputado Nelson Marquezelli (PTB)
1° Vice-Presidente: Deputado Rose de Freitas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Deputado Valdir Colatto (pMDB)
3° Vice-Presidente: Deputado Romel Anisio (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB
Dejandir Dalpasquale
Freire Júnior
Hélio Rosas
Ivo Mainardi
Joni Varisco
Lazaro Barbosa
Moacir Micheletto
Odacir Klein
Valdir Colato

Antonio Barbara
Haley Margon
José Augusto CulVO
Paulo Novaes
Pinheiro Landim
5 vagas

PTB
Etevalda Grassi de Menezes
Nelson Marquezelli
Roberto Torres

Camilo Nachado
Wilson Cunha
1 vaga
PL
Diogo Nomura
João Teixeira

Ribeiro Tavares
Valdir Ganzer (P1)
PSD
Pascoal Novaes

Edi Siliprandi
PSB

Álvaro Ribeiro

José Rezende
PC doB
Armando Costa (pMDB)

João Thome
PFL

Adauto Pereira
AmIdo Ce<kaz
Francisco Coelho
Iberê Ferreira
Jonas Pinheiro
Maviael Cavalcanti.
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Waldir Guerra

PRN
Antônio Veno
Cleonâncio Fonseca (PPR)
Daniel Silva
Fátima Pelaes
Jorge Khoury
José Mucio Monteiro
Lael Varella
Osório Adriano
Rivaldo Medeiros

PPR
Amo Magarinos
Avelino Costa
Fábio Meirelles
Hugo Biehl
Leomar Quintanilha
Tadashi Kuriki
Victor Faccioni

Carlos Azambuja
Fcttcr Júnior
Luciano Castro
OttoCunha
Paulo Mandarino
Paulo Mourão
Roberto Balestra
PSDB
Antonio Faleiros
FlavioAms
Jabes Ribeiro
Jayme Santana
Wilson Moreira

Beraldo Boaventura
Deni Schwartz
DelVal de Paiva (pMDB)
Pedro AbIão (PRB)
Rose de Freitas
PP
Algustinho Freitas
AvenirRosa
OdelmoReis
Osvaldo Reis
Roinel Anisio

DeIcino Tavares
Edilson Fidelis
Mauro Borges
Pedro Valadares
Reditário Cassol
PDT

Aldo Pinto
Carlos Cardinal
Giovanni Queiroz
LuizGiIão

Edson Silva
Junot Abi-Ramia
Vivaldo Barbosa
1 vaga

Ze Gmnes da Rocha

José Carlos Vasconcellos

Secretário: José Maria de Andrade Cordova
Ramal.: 6933/6978/6981
Reunião: 4"8 e S·s feiras - 9:00
Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
COMISSÃO DE CIÍtNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Deputado Humberto Souto (PFL)
1° Vice-Pesidente: Deputado Luiz Moreira (PFL)
2° Vice-Presidente: Deputado Aloisio Vasconcelos (pMDB)
3° Vice-Presidente: Deputado Luciano Castro (PPR)
Suplentes
Titulares
PMDB
Aloísio Vasconcelos
Domingos Juvenil
João Almeida
Jorio de Barros
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Roberto Valadão
Virmondes Crovinel
Wagner Rossi
WalterNory
1 vaga

Antonio Britto
AryKara
Helio Rosas
Manoel Ribeiro
PedroUImjo
6 vagas

PFL
Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
CesarSouza
Humberto Souto
José Jorge
Jose Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Luiz Viana Neto
Werner Wanderer

Aldir Cabral
Antonio dos Santos
Aracely de Paula
Aroldo CedIaz
Cesar Bandeira
Ivanio Guerra
Leur Lomanto
Luciano Pizzatto
Mauricio Najar
PPR

PT
AdãoPretto
Celia Mendes (PPR)

Maria Laura
Tilden Santiago

Luci Choinaki
Pedro Tonelli

Alcides Modesto
JoséCicote

BetoMansur
Eraldo Trindade

Celso Bernardi
Cunha Bueno

José Luiz Maia
Luciano Castro
Pauderney Avelino
Roberto Campos
Adroaldo Streck
Ariosto Holanda
Koyu llia
Paulo Silva

Gerson Peres
Jose Teles
Tadashi Kuriki
Vitorio Malta
Jose Abrão
Luiz Pontes
Maurílio Ferreira Lima
Waldir Pires
1 vaga
PP

Carlos Sant'Anna
Eduardo Matias
Jose Diogo
VadãoGomes

Alberto Haddad
Francisco Silva
José Felinto
Romel Anisio
SergíoNaya
PDT
BethAzíze
Cidinha Campos
Vital do Rego
1 vaga

AroldoGoes
Edson Silva
Fernando Lopes
Jose Vicente Brizola

PT
Irma Passoni
João Teixeira (PL)
Lourival Freitas
Tilden Santiago

Florestan Fernandes
Jaques Wagner
José Fortunatí
1 vaga

PFL
Antônio dos Santos
DelioBrnz
Ivan Burity
Mauricio Najar
Ney Lopes
TonyGeI
Tourinho Dantas
Vilmar Rocha
PPR

PL
João Melão Neto
RobsonTuma
PSD

Edi Siliprandi

Matheus Iensen
PSB

Abelardo Lupion (PFL)

Uldurico Pinto
PCdoB
Maluly Netto (PFL)

1 vaga

PRN
José Carlos Vasconcellos
Paulo Teixeira
Secretária: Maria Ivone doEspírito Santo
Ramal: 6909/6907?6908/691O
Reunião: 4"8 feiras - 10:00 - Plenário, sala 10
CO~SÃODECON~ÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Deputado José Thomaz Nonô (pMDB)
10 Vice-Presidente: Deputado José Dutra (pMDB)
2 0 Vice-Presidente: Deputado Vilmar Rocha (PFL)
30 Vice-Presidente: Deputado Carlos Kayath (PTB)
Suplentes
Titulares

Edmundo Galdíno
José Abrão
LuizMaximo
Moroni Torgan
Sigmaringa Seixas

Adroaldo Streck
Deni Schwartz
Fabio Feldmann
João Fautino
Paulo Silva
PP
Julio Cabral
Luiz Carlos Hauly
Mario Chermont
Mario de Oliveira
VadãoGomes

Benedito Domingos
Carlos Scarpelini
Edison Fidelis
Marcos Medrndo
Valdenor Guedes
PDT

Carrion Júnior
Libernto Caboclo
Mendonça Neto
1 vaga

Benedito de Figueiredo
Beth Azize
Paulo Ramos
Wilson Müller

PT
Edésio Passos
Hélio Bicudo
Helvecio Castello
José Genoíno

José Dirceu
Nilmario Miranda
Pedro Tonelli
Saudm Starling

PTB
Bonifácio de Andrada
Carlos Kayath
Gastone Righi

Etvin Bonkoskí
Israel Pinheiro
Roberto Jefferson
PL

PMDB
AryKam
FelipeNeri
João Natal

Antonio Morimoto
Annando Pinheiro
Cleonancio Fonseca
Fabio Meirelles
Fernando Freire
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
PSDB

Gastone Righi
José Ulisses de Oliveira
Roberto Torres

Fausto Rocha
&LÚllO Neiva

Everaldo de Oliveira
Jesus Tajrn
Jonas Pinheiro
José Falcão
Luis Eduardo
Maluly Neto
Nelson Morro
Rubem Medina
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abí-Ackel
Jose Burnett
José Maria Eymaiel
Osvaldo Melo
Prisco Viana
Vasco Furlan

PTB
Carlos Roberto Massa
José Elias
Paulo Heslander

Gilvan Borges
Henrique Eduardo Alves
João Fagundes
João Henrique
Michel Temer
Nícias Ribeiro
2 vagas

José Dutra
José Luiz Clerot
José Thomaz Nonô
Maurici Mariano
Mendes Ribeiro
Nelson Jobim
Nestor Duarte
Valter Pereira

Armaudo Viola
Femando Diniz
Freire Júnior

Oscar Trnvassos
RobsonTuma

Agostinho Valente (PT)
Ribeiro Tavares

PL

PSD
Irani Barbosa

Edi Siliprandi

Valdemar Costa Neto

Roberto Franca

Nilson Gibson (PMN)
PCdoB

Sérgio Miranda

Haroldo Lima
PRN

EllClydes Mello
Ze Gomes da Rocha
Secretário: Sergio Sampaio Contreiras de Almeida
Ramal: 6922 e 6925
Reunião: 3"8, 4"8 e 5"s feiras - 10:00 - Plenário, sala 1
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Deputado Zaire Rezende (pMDB)
10 Vice-Presidente: Deputado Neuto de Conto (pMDB)
2° Vice-Presidente: Deputado Sandra Staring (PT)
3° Vice-Presidente: Deputado Tuga Angerani (PSDB)
Suplentes
Titulares
PMDB
Rita Camata
Valdir Colátto
3 Vagas

Michel Temes (PP)
Neuto de Conto
Tarcisio Delgado
Zaire Rezende
Zila Bezerra
PFL

Francisco Coelho
Jandira Fechali (pC do B)
Mauro Fecury
Mauricio Calixto
SameyFilho

Luciano Pizzatto
Socotro Gomes (PC do B)
2 vagas

PPR
Amaral Netto

Avelino Costa
Célia Mendes
Hugo Biehl
Sandra Cavalcanti

Euri co Miranda
2 vagas
PsnB

Beroldo Boaventuta
LuizMaximo
Munhoz da Rocha

Fábio Feldmann
Marco Penaforte
Tuga Angerami
PP
Mário Chennont
RaulBelem
Reditario Cassol

Augustinbo Freitas
João Maia
NanSouza

Roberto Bernardo (PT)
Sidney de Miguel
Secretário: Aurenilton Aramna de Almeida
Ramal: 69301693116932169331693416935
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 - Sala 3 Anexo - II Plenário 13
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Deputado Miro Teixeira (PDT)
10 Vice-Presidente: Deputado Marino Clinger (pDT)
20 Vice-Presidente: Deputado Wilson Moreira (PSDB)
30 Vice-Presidente: Deputado OsOOo Adriano (PFL)
Suplentes
Titulares
PMDB
Antonio Barbara
Adalton Pereira (PFL)
Gennano Rigoto
Gonzaga Mota
Homero Oguido
Luiz Roberto Ponte
João Fagundes
Freire Júnior
3 vagas
Oswaldo Stecca
Roberto Brant (PTB)
PFL

PPR
Fetter Júnior
Jarvís Gaidzinski
Paulo Moorão
Roberto Balestra
PSDB
Saulo Coelho
Vittorio Medioli
Wilson Moreira

Jackson Pereira
"Koyu Iha
Sergio Gaudenzi
PP

EmaniVian
Lucia Vania
Renato Johnsson

Edison Fidelis
José Diogo
1 vaga
PDT

Marino Clinger
Miro Teixeira

Giovanni Queiroz
Max Rosenmann

Haroldo Saboia
João Melão Neto (PL)

Alomo Mercadante
Vladimir Palmeira
PTB

PT

Benedita da Silva
Paulo Delgado
PTB

1 vaga

Delflm Netto
Francisco Dornelles
JoãoTota
José Luiz Maia

PT

AroldoGoes
Carlos Cardinal

Jaques Wagner
Sandra Starling

Arolde de Oliveira
Gustavo Krause
José Jorge
Luiz Viana Neto
Manoel Castro
Waldir Guerra

Darci Coelho
Eraldo Tinoco
Gilson Machado
José Múcio Monteiro
Osório Adriano
Rubem Medina

PDT
José Carlos Coutinho
1 vaga

Nelson Bomier
PV

PSB

Carlos Roberto Massa

Ervin Bonkoski
João Mendes

Félix Mendonça
PedroAbrão

PL
Jones Santos Neves
Getulio Neiva
Secretária: Anamelia Ribeiro CoIreia de Araujo

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRmUTAçÃO
Presidente: Deputado Reinhold Stephanes (PFL)

Ramal: 7024 a 7026
Reunião: 4"8 feuras - 10:00 - Plenário 112
(Bloco das Lideranças) _
COMISSAO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Presidente: Deputado Aécio de,.Borba (PPR)

1° Vice-Presidente: Deputado Angela Amim (PPR)
2° Vice-Presidente: Deputado Ciro Nogueira (PFL)
3° Vice-Presidente: Deputado Adelaide Neri (pMDB)
Titulares
Suplentes

PMDB
Adelaide Neri
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
João Henrique
Reinildo Calheiros (pS do B)
PFL
AtilaLira
Ciro Nogueira
Evaldo Gonçalves
Ézio Ferreira
Roseana Sarney

Aldo Rebelo (pC do B)
JoséThome
José Belato
2 vagas

Angelo Magalhães
Eraldo Tinoco
Maviael Cavalcanti
Osvaldo Coelho
Ruben Bento

1° Vice-Presidente: Deputado Felix Mendonça (PTB)
2° Vice-Presidente: Deputado DelfIm Netto (pPR)
3° Vice-Presidente: Deputado Max Rosenmann (pDTl
Titulares
Su.pleb~:lS
PMDB
Alberto Goldman
Fernando Diniz
Gonzaga Mata
Gedeel Vieira Lima
Jose Geraldo
Gennano Rigotto
Nelson Jobim
Luiz Roberto Ponte
Odacir Klein
Luiz Carlos Santos
2 vagas
Pedro Novais
Pedro Tassis
PFL
Etevaldo Nogueira
Benito Gama
Gustavo Krause
Gilson Machado
Humberto Souto
José Falcão
Manoel Castro
José Reinaldo
Mussa Demes
Tonrlnho Dantas
Reinhold Stephanes
Vilmar Rocha

PPR

PPR

Amo Magarinos
Francisco Evangelista
Mario Guimarães (PFL)
Ronivon Santiago

Aécio de Borba
ÂngelaAmin
Celso Bernardi
Maria Valadão

PSDB
Ariosto Holanda
Artur da Távola
Tuga Angerami

FlávioAms
Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
PP

Costa Ferreira
José Linhares

Mario de Oliveira
Wagner do Nascimento
PDT

José Vicente Brizola
Messias Soares

CarlosLupi
Vivaldo Barbosa
PT

Irma Passoni
Lourival Freitas

Florestan Fernandes
Paulo Delgado
PTB
Flavio Palmier da Veiga (PSDB)
José Rezende

Bonifácio de Andrade
1 vaga

PRN
Zé Gomes da Rocha

PSDB

Álvaro Valle

PP

Flavio Derzi
Luiz Carlos Hauly
Sergio Naya
PDT

DercioKnop
Luiz Salomão
PT

Aloízio Mercadante
Eden Pedroso

Luiz Gushiken
1 vaga
PTB

Félix Mendonça
João Carlos Bacelar

Elisio Curvo
João Mendes

PL
Flávio Rocha

Jones Santos Neves
PSD

Ricardo Murad

PSD

Secretário: Celia Maria de Oliveira
Ramal: 7010n013 e 6900/690116905
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 _Plenário, sala 15

Carlos Camurça
Laprovita Vieira
Lucia Vania

Carrion Júnior
Max Rosenmann

Flavio Rocha

1 vaga

Clóvis Assis
Rose de Freitas
Sérgio Machado

Jackson Pereira
José Aníbal
José Serra

Wagner do Nascimento
PL

Basílio Villani
José Maria Eymael
PauloMoumo
Roberto Campos

DelfIm Netto
Francisco Domelles
José Lourenço
Paulo Mandarind

Irani Barbosa

Regina Gordilbo (PRONA)

PSB
Sergio Guerra

Uldurico Pinto
PPS

Augusto Carvalho

Roberto Freire

Secretária: Maria Lidna Magalhães
Ramal: 6959/6960/6989
Reunião: 4"8 feÍIas - 10:00 - Plenário sala 5
CO~ÃODEMmNASEENERGM
Presidente: Deputado Elias Murad (PSDB)
10 Vice-Presidente: Deputado Elísio Curvo (PTB)
2 0Vice-Presidente:
3 0Vice-Presidente: Deputado Francisco Diogenes (PMDB)
. Tiltulares
Suplentes

PMDB
Fmncisco Diogenes
Gilvan Borges
Marcos Lima
PauloTitan
Sérgio Barcellos (PSD)

Edison Andrino
Marcelo Barbieri
Mauro Miranda
2 Vagas

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES
Presidente: Deputado Salatiel Carvalho (PP)
10 Vice-Presidente: Deputado Julio Cabral (PP)
2 0Vice-Presidente: Deputado Genesio Bernardino (pMDB)
3 0Vice-Presidente: Deputado José Teles (PPR)
PMDB

PFL
Alacid Nunes
José Carlos Aleluia
Vicente Fialho
Werner Wanderer

PPR
Eurico Ribeiro
Paulo Bauer
Victor Faccioni

Carlos Azambuja
Vit6rio Malta
1 vaga
PSDB
Elias Murad
Paulino Cícero ete Vasconcelos

Aparecido Carvalho
Lezio Sathler

PP
José Felinto
Mauro Borges

AvenirRosa
Marcelo Luz
PDT

José Mawício
Marcia Cibilis Viana

Sergio Cury
Valdomiro Lima

Antonio Veno
Efraim Morais
Leur Lomanto
Messias Gois
Nelson Morro
SameyFilho
1 vaga
PPR

PTB

PSDB

Artur da Távola
Jayme Santana
Jutahy Magalhães
Waldir Pires

Flavio Palmier da Veiga
Paulino Cicero de Vasconcelos
Sigmaringa Seixas
Ubiratan Aguiar

PL
Ruben Bento (PFL)

Ribeiro Tavares
PSTU

Alberto Haddad (PP)

PDT
DécioKnop
Elio Dalla-Vecchia
Mendonça Neto

Matheus Iensen (PSD)

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Ramal: 694416946
Reunião: 4"8 feÍIas - 10:00 - Plenário, sala 21

José Maurício

Benedita da Silva
Luiz Gushiken
Sergio Gaudenzi (PSDB)

Eden Pedroso
Fausto Rocha (PL)
Helio Bicudo

PTB

PMN

1 vaga

Aldo Pinto

Amaury Müller
PT

1 vaga
PRONA

Carlos Sacarpelini
Mendes Botelho
Paulo Portugal
Wagner do Nascimento

Costa FerreÍIa
Julio Cabral
Pedro Valadares
Salatiel Carvalho

Leopoldo Bessone

Regina Gordilho

Femando Carríon
José Lourenço
Osvaldo Melo
Paudemey Avelino
Paulo Duarte

PP
AdãoPretto
Alceste Almeida (PTB)

Elísio Curvo

Átila Lins
Benito Gama
Evaldo Gonçalves
Ivan Burity
Paes Landim
Pedro Correa
TonyGel

Cunha Bueno
Femando Freire
João de Deus Antunes
José Teles
Osvaldo Bender

PT
Agostinho Valente
Alcides Modesto

FelipeNeri
Laire Rosado
Luiz Carlos Santos
Murilo Rezende
4 vagas

Djenal Gonçalves
Genésio Bel'llllIdino
Hetmínio Calvinho
Luiz Henrique
Mauro Sampaio
NeifJabur
Roberto Rollemberg
1 vaga

PFL
Aracely de Paula
José Santana de Vasconcellos
Murilo Pinheiro
Sergio Barcellos

Suplentes

Titulares

1 vaga

Leopoldo Bessone
Rodrigues Palma

Carlos Kayath
Haroldo Saboi (PI')
PL

Diogo Nomura

Álvaro Valle

PSD

PDT
Paulo de Almeida

Cleto Falcão
PSB
Miguel Arraes

Roberto Franca
PCdoB
Renildo Calheiros

Haroldo Lima
PSC

Augusto Farais
1 vaga
Secretária: Andreia Maum Versiani de Miranda
Ramal: 8265/8266 e 6992 a 6996
Reuniões: 3&s, 4&s e 5&s feitas, 10:00 _ Plenário, sala 2
COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Deputado Laire Rosado (pMDB)
1° Vice-Presidente: Deputado Nilton Baiano (pMDB)
2° Vice-Presidente: Deputado FAtima Pelaes (PFL)
3° Vice-Presidente: Deputado Clovis Assis (PSDB)
Titulares
Suplentes
Derval de Paiva
Genésio Beman1ino
Herminio Calvínho
Ivandro Cunha Lima
Mauro Sampaio
Merval Pimenta
3 vagas

PFL
Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães
Pedro Corrêa
Rivaldo Medeiros

Átila Lins
Darei Coelho
George Takimoto
JairoAzi
Maurici Mariano (PMDB)
Orlando Bezerra
Ronaldo Caiado
PPR
ÂngelaAmin
Javis Gaidzinski
Ricardo Izar
Maria Valadão
2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca
Francisco Evangelista
Heitor Fmnco
OttoCunha
Paulo Duarte

PT
Eduardo Jorge
JoooPaulo
Paulo Bernardo
PTB

Reínhold Stephanes
Rodrigues Palma

José Carlos Aleluia
Roberto Jefferson
PL
JooquímSuceila (PTB)

Oscar Tmvassos
PSD

1 vaga

Olavo Calheiros (pMDB)
PSB
Jamil Haddad

Ricardo Momes
PCdoB
Sergio Mimnda
PPS

Sergio Arouca

Augusto Carvalho

PSC
1 vaga
Antonio Holanda
Secretária: Miriam Maria Bmgança Santos
Ramal: 7016 a 7021
Reunião: 4&s feitas, 10:00 - Plenário, sala 9
COMISSÃO DE 'l'RABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PúBLICO
Presidente: Deputado Paulo Rocha (PT)
1° Vice-Presidente: Deputado José Cicote (PT) .
2° Vice-Presidente: Deputado Merval Pimenta(pMDB)
3° Vice-Presidente: Deputado Edi Siliprandi (PSD)
Titulares
Suplentes
PMDB
Alberto Goldman
João Almeida
Roberto Valadão
Zaire Rezende
Zila Bezerra
1 vaga

Mareelo Barbieri
Mauri Sergio
Merval Pimenta
WandaReis
2 vagas
PFL

PSDB
Antônio Faleiros
Clovis Assis
Mautílio Ferreita Lima
1 vaga

Djenal Gonçalves
Geraldo Alckmin Filho
Mareo penaforte
Osmanio Perem

Aldo Rebelo (pC do B)
Luis Eduardo
Maria Laum (PT)
Maria Luiza Fontenelle
1 vaga

Edmar Morem
Eduardo Matias
EmaniViana
Renato Jebnsson

Jair Bolsonaro
José Cicote (PT)
Luiz Piauhylino (PSB)

PP
Delcino Tavares
Jofran Frejat
José Línhares
Paulo Portugal

Luci O1oinacki
Paulo Paim
Paulo ROcha

Jandita Feghali

PMDB
Antonio Brito
Annan.do Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado
Nilton Baiano
Paulo Novaes
Rita Camata
ZucaMoreita

. Benedito de Figueiredo
Carlos Alberto Campista
Marino Clinger

Cidínha Campos
Liberato Caboclo
LuciaBmga

AtilaLim
DelioBmz
LuizMoreim
Sergio Bercellos
Socorro Gomes (pC do B)
PPR
Arnaldo Faria de Sá
Emldo Trindade
2 vagasPedro Pavão

PSDB
Geraldo Alckmin Filho
Jabes Ribeiro
Waldomiro Fioravante (PT)

Edmundo Galdino
··Elias Murad
JoséAnibal

Paulo Bauer
Sandra Cavalcanti
Simão Sessim
Telmo Kirst

OdelmoLeão
Va1denor Guedes

PDT
Amaury Müller
Carlos Alberto Campista

Lucia Braga
Marcia Cibilis Viana

PI'
Edésio Passos
João Paulo

Chico Vigilante
Paulo Rocha

PI'B
José Carlos Sab6ia (PSB)

Ernesto Gradella (SIP)
1 vaga

PL
Carlos Santana (PT)

Irani

Edi Siliprandi
.
Barbosa
Secretário: Talita Ieda de Almeida
Ramaçl: 6887/6990n004l7007
Reunião: 3"8, 4"8 e 5·s feiras, 10:00 - Plenário, sala 11

lVaga
Marcos Medrado
. ·OsvaldoReis
Salatiel Carvalho

2vagu

PDT
.Carlos Lupi
Fernando Lopes
. LuizGirio

SergioCury
Messias Soares
ValdomiroLima

PI'
Carlos Sanatan
Vladimir Palmeira
1 vaga

O1ico Vigilante
Helvecio Castello
Valdir Ganzer

1 vaga
PI'B
José Elias

Alceste Almeida
Francisco Machado
Francisco Rodrigues

2 vagas

PL
Manoel Ribeiro (PMDB)
Nelson Bomier

PMDB
Adelaide Neri
Mario Lima
Nilton Baiano
PauloTitan
Zuca Moreira
5 vagas

José Egydio
MaUliCio Campos

PSD
1 vaga

Paulo de Almeida

PSB
Alvaro Ribeiro

Ricardo Moraes

PCdoB
Cesar Souza (PfL)

Jairo Azi (PFL)

PRN
PFL

,
Alacid Nunes
Efraim Morais
. Ezio Ferreira
Daniel Silva
George Takimoto
Jairo Carneiro
Hilario Coimbra (pNTB)
José Mendonça Bezerra
Jonival Lucas
José Santana de Vasconcellos
José Reinaldo
Murilo Pinheiro
José Ulisses de Oliveira (PTB)
MussaDemes
Laeel Varella
2 vagas

Mauro Pecury

PPR
Carlos Virgllio
Fernando Canlon
JoãoTota

Saulo Coelho
Vitt6rio Médioli

PP

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Deputado Sandra Cavalcanti (PPR)
1° Vice-Presidente: Deputado Carlos Virgilio (PPR)
2° Vice-Presidente: Deputado Sergio Cury (pD1)
3° Vice-Presidente: Deputado Nelson Bomier (PL)
Titulares
Suplentes

JoséScm

Moconi Torgan

Anibal Teixeira
Francisca Silva
João Maia
.Marcelo Luz
Mendes Botelho

PSD

Alberto Goldman
Annando Viola
José Belato
José Maranhão
Mario Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende
Nicias Ribeiro
PedroIrujo
Ronaldo Perim

Vasco Fur1an

.Aparecido Carvalho
Laerte Bastos
Lézio Sathler
Luiz Pontes
Munhoz da Rocha

Nelson Marquezelli

Paulo Paim

SamirTannus

PSDB

PP
Edmar Moreira
1 caga

João Rodolfo

Leanar Quintanilha

Antonio Morimoto
BethMansur
João de Deus Antunes

Paulo Octavio
Euclydes Mello
Secretário: Moises Lobo da Cunham
Ramal: 6973 a 6976
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 - Plenário, sala 12

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Deputado Luciano Pizzatto (PFL)
1°Vice-Presidnete: Deputado Aldir Cabral (PFL) .
2° Vice-Presidente: Deputado Werner Wanderer (PL)
3° Vice-Presidente: Deputado Etevalda Grassi de Menezes
(PTB)
Titulares
Suplentes

PMDB
Helio Rosas
João Fagundes

Euler Ribeiro

IV'o Mainardi

João Henrique
Jo86 Augusto Curvo
2 vagas

João'fhome
Marcelo Barbierl
Mario MartÍíls
·Virn'w.i1des G.uvinel

Ciro Nogueira
Ibere Ferreira
Jonival Lucas
Messias Gois

Cesar Bandeira
JorgeKhoury
Vicente Fialho
1 vaga
PPR

·Aliléid Nunes
AldirCabraI
·Ücíaiio Pi7zato

AtilaLins
MariluGuimmies
Paes Landim

·<'>sdnó' AdrianO

Roberto Jefferson (PTB)
Roberto Magalhães

W'ehter Wanderer
J>PR

'(!Iara Azam:buja

Carlos Virgílio
José Luiz Maia
Osvaldo Bender .
TeJn10Kirst

'PaHiô!MeÚ'elles

'F~CatriOn

HeitbrFranco

PSDB
José Aníbal
;M~iii Torgan
Páiílilio Cícero de Vasconcelos
PP
Edmar Moreira
MaUrdBorges .
Vál'denor Guedes
PDT
EUo Dalla-Vecchia
Vital do Rego
PT
JOsé Genoíno
Orlando Bezerra (PFL)

Jackson Pereira
Marco Penaforte
Paulo Silva
Benedito Domingos
Raul Belem
1 vaga·

Hélio Bicudo
Jo86 Dirceu

PL

Welinton Fagundes

PSD
Ricado Murad
Irani Barbosa
Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Rafual: 6998/699917001
Reunião: 4" feira - 9:00 Plenário Sala 19
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: Deputado Welinton Fagundes(PL)
1° Vice-Presidente: Deputado Ricardo Correa (PFL)
2° Vice-Presidente: Deputado Nan Souza (PP)
3° Vice-Presidente: Deputado Nilmario Miranda (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB

Carlos Nélson
Edison Adriano
Haley Margon
José Augusto Curvo
José Geraldo

JOOo de Barros
Ronaldo Perlm
Vinnondes G.uvinel
2 Vagas
PFL

PSDB
Jutahy Magalhães
Laerte Bastos

Man:os Fomúga
Sérgio Machado

PP

Flavio Derzi
2 vagas

Carlos Camurça
NanSouza
1 vaga
PDT

José Carlos Coutinho
Miro Teixeira

Jooot Abí-Ràmia
Luiz Salomão

Eduardo Jorge
Paulo Rocha

José Fortunati
Nilmário Miranda
PL

Hilário Coimbra

Paes Landim'(pFL)
Paulo Ramos
Wilson Müller

Francisco Rodrigues
Paulo Heslander

MaUIício Campos

JoséBumett
Pedro Pavão
Prisco Viana

PT

PTB
EteValdo Grassi de Menezes
RôbSon Tuma (PL)

.Annando Pinheiro
Joio Rodolfo
Ronivon Santiago

PSB
1 vaga

Luiz Piauhylino
PSTU

Wilson Cunha (PTB)
Ernesto Gratlella
Secretário: Estevam dos Santos Silva
Ramal: 6976
Reunião: 3", 4" e 5" feiras as 10:00h Plenário 17
COMISSÃO ESPECIAL CONSTrru1DA, NOS
TERMOSnO ART. 34, INCISO ll, DO REGIMENTO
INTERNO, PARA APRECIARE DAR PARECER
SOBRE TODOS OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE
NA CASA,RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL
Presidente: Deputado Bent$to Gama (PFLIBA)
Vice-Presidente: Depltado José Lourenço PPRlBA)
Relator: GoniJlga Mota
Ttitulares
Suplentes
PFL

Basílio Villani (PPR)
Mussa Demes
Tourinho Dantas
Paes Landim
Roberto Magalhães

Benito Gama
Ricardo Fiúza
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Múcio Monteiro
PMDB

Germano Rigoto
Gonzaga Motta
José Luiz Clerot

vago
Etevalda Grassi Menezes (PTB)
José Dutra

Luís Roberto Ponte

PT

Odacir Klein

Libenrto Caboclo
Marino Clinger

Márcia Cibilis Viana
ValdaniroLima

PL
vago

PPR
José Lourenço
Francisco Dornelles
Paulo Mandarino
PSDB
José Serra
Sérgio Gaudenzi

PTB
GastoneRigbi

Rodrigues Palma

PT
José Fortunatti

Paulo Bernardo

PL
Jones Santos Neves
Flávio Rocha
Serviço de Comissões Especiais
Local: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Ramais: 706617067nOS2
COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2.057,
DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"
Presidente: Deputado Domingos Juvenil (pMDB/PA)
.1 ° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes (pMDBIRR)
2° Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas (PT/AP)
Relator: Dep.1tado Luciano Pizzato (PFURR)
Titulares
Suplentes

vago
Serviço de Comissões Especiais:

Alacid Nunes
Átila Lins
George Takimoto
Heitor Franco (PPR)
Tony Gel (PRN)

An~on-Salal0-Me~

Secretário: Edil Calheiros Bispo
Ramal: 7(X}9
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE O PROJETO
DE LEI N° 3.710193, QUE "INSTITUI O CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO", E SEU
APENSADO, PL 3.684/93
Presidente: Deputado Gilson Machado (pFL - PE)
1° Vice-Presidente: Deputado Aracely de Paula (pFL - MG)
2° Vice-Presidente: Deputado Robson Tuma (pL - SP)
3° Vice-Presidente: Deputado Maviel Cavalcanti (pRN - PE)
Relator: Dep.1tado Beto Mansur (pPR - SP)
Suplentes
Titulares
PMDB

PFL
Aracely Machado
Gilson Machado
Itsuo Takayama

PSDB

Carlos Santana

AroldoG6es
Giovanni Queiroz

Alberto Haddad

Paulo Bernardo
PDT

Beto Mansur (PPR)
PP
Valdenor Guedes

PTB
JoséFlias

Roberto Jefferson

PSDB
Edmundo Galdino

Osmânio Pereira

PTB
Francisco Rodrigues

Luiz Máximo

LézioSath1er

Atmando Costa
Euler Ribeiro
Hennínio Calvinho
Mauri Sérgio

Paudepley Avelino
AngelaAmin
Célia Mendes

Fábio Feldmann
Tuga Angerami

Antonio Morimoto
Samir Tannus
Vasco FurIan

PT

PPR
Avenir Rosa (PP)
Maria Valadão
Luciano de Castro

Efraim Moraes
Jairo Carneiro
Simão Sessim

Maria Valadão
Tadashi Kuriki
CarlosLupi

PDT
BethA.zize
Sidney de Miguel (PV)

AryKara
vago
Mario Martins
Nilson Gibson

Atmando Viola
Haley Margon
Roberto Valadão
vago

PMDB
Domingos Juvenil
João Fagundes
Valter Pereira
Zaire Rezende

Uldurico Pinto

PPR

PFL
Elísio Curvo (PRN)
Luciano Pizzato
Ruben Bento
Sérgio Barcellos
Tadashi Kuriki

José Augusto Curvo
PSB

Fetter Júnior
Roberto Campos
Paudemey Avelino

Jackson Pereira
Beraldo Boaventura

Ricardo Morais

Lourival Freitas

PDT

Alceste Almeida

PRN
Maviael Cavalcanti

TonyGel

PL
RobsonTuma
Wellinton Fagundes
Serviço de Comissões Especiais
Anexo n - Sala 10 - Me~
Secrtãrio: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 706617067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERlR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
COMlSSÃOE~ECIALDESTlNADAA

ACOMPANHAR AS CONSEQÜ:ftNCIAS DA SECA
NO NORDESTE, ASSIM COMO AS PROVID:ftNCIAS
QUE ESTÃO SENDO TOMADAS PARA O
ATENDIMENTO ÀS POPULAÇÕES ATINGIDAS
Presidente: Deputado José Carlos Vasconcelos (pRNlPE)
1° Vice-Presidente: Deputado Everando de Oliveira (pFIJSE)
2° Vice-Presidente: Deputado José Teles PPRlSE)
3° Vice-Presidente: Deputado Luiz Girão (PDT/CE)
Relator: Deputado Pinheiro Landim (pMDB/CE)
Suplentes
Titulares
PMDB
João Natal
Neuto de Conto
Nelson Proença
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
vago

Aluízio Alves
Nestor Duarte
Nilson Gibson
Odacir Klein
Pinheiro Landim
Zuca Moreira

Aroldo Cedraz
Francisco Coelho
Humberto Souto
Iberê Ferreira
Jorge Khoury
Rivaldo Medeiro
PPR
Carlos Virgílio
Daniel Silva
Fernando Mendes
Fernando Freire
Hugo Biehl

Aécio de Borba
Amo Magarinos
José Teles
Vitório Malta
João Rodolfo
PDT

Edson Silva
Mendonça Neto
Lúcia Braga

Benedito de Figueiredo
LuizG.iriio
Vital do Rego
PSDB

Jabes Ribeiro
Jorge Uequed
Paulo Silva

João Faustino
Moroni Torgan
vago

PT
Jaques Wagner
Luci Choinacki
Valdir Ganzer

Alcides Modesto
Chico Vigilante
Sidney de Miguel (PV)

PSB
PFL

PTB

PCdoB
Renildo Calheiros
Serviço de Comissões Especiais:

Haroldo Lima

Aemoll-Salal0-Me~0

Secretário: Antônio Fernando Manzan
Ramal: 7061
COMISSÃO E~ECIALCONSTI.TU1DA NOS TERMOS
PARA APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODAS
AS PROPOSIÇÕES EM TRÂMITE NESTA
CASA REFERENTES À POLÍTICA NACIONAL
DE HABITAÇÃO
Presidente: Deputado Paulo Mandarino (pPRlGO)
1° Vice-Presidente: Deputado Etevaldo Nogueira (pFIJCE)
2° Vice-Presidente: Deputado Paulo Portugal (pDTIRJ)
3° Vice-Presidente: Deputada Rose Freitas (pSDBIES)
Relator: Deputado Hélio Rosas (pMDB/SP)
Suplentes
Titulares
PMDB
Edison Andrino
José Geraldo
Freire Júnior
José Augusto Curvo
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros

Hélio Rosas
Sérgio Naya
Luís Roberto Fontes
Mauro Miranda
Oswaldo Stecca
PedroIrojo
Zaire Rezende
PFL

Ciro Nogueira
Eduardo Matias
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães
Os6rio Adriano

César Bandeira
Etevaldo Nogueira
Jorge Khoury
José Mendonça Bezerra
José Reinaldo
vago

MauroFecmy
0110 Cunha (PRN)

Jarvis Gaidzinski
José Diogo
José Teles
Paudemey Avelino
Ronivon Santiago
Telmo Kirst

Annando Pinheiro
Fernando Carnon
João Rodolfo
José Lourenço
Prisco Vian
Paulo Mandarino

PRN
José Carlos Vasconcellos

Aroldo Cedraz (PRN)
Francisco Coelho
Humberto Souto
Iberê Ferreira
Jorge Khoury
Rivaldo Medeiros

Antonio dos Santos
Ciro Nogueira
Efraim Moraes
Everaldo de Oliveira
José Falcão
Vicente Fialho

PPR
Emani Viana
NanSouza

Roberto Torres
Wilson Cunha

Álvaro Ribeiro

Ariosto Holanda

PP
José Linhares
VadãoGomes

Ayres da Cunha

DO ART. 34, INCISO ll, DO REGIMENTO INTERNO,

PFL
Antonio dos Santos
Ciro Nogueira
Efraim Moraes
Everaldo de Oliveira
José Falcão
Vicente Fialho

PL
RibeiroTavares

PDT
Tony Gel (PRN)

Luiz Salomão

Max Rosenmann

Edson Silva
Junot Abi-Ramia

PDT
Aldo Pinto
Miro Teixeira

vago
ValdomiroLima

PSDB
Laerte Bastos
JoséAbriío

Sérgio Gaudenzi .

Jackson Pereira

PPR
Francisco Diógenes

Roberto Campos
Carlos Santana
José Fortunati

PT
Paulo Bernardo

Aloízio Mercadante

PTB
João Maia
Renato Joonsson

Annibal Teixeira

Rodrigues Palma

PL
Jones Santos Neves

Flávio Rocha
Gastone Righi
Rodrigues Palma

Zé Gomes da Rocha
José Santos Neves

PCdoB
Socorro Gomes

Ségio Miranda
Serviçõ de Coollssões Especiais:
Anexo - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Silvio Souza da Silva
Ramais: 7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 17, DE 1991, QUE "DISPÕE
SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Presidente: Deputado Osório Adriano
1° Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi
2° Vice-Presidente: Deputado Jackson Pereira
3° Vire-Presidente: Deputado João Henrique
Relator: DepItado Luís Roberto Ponte

Everaldo de Oliveira
José Bumett
Lael Varella
Orlando Bezerra

PMDB
Annando Costa
João Henrique
Luis Roberto Ponte
WalterNory

Serviço de Comissões Especiais
Anexo - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria Halena C. de Oliveira
Ramais: 7066

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODAS AS
PROPOSIÇÕES EM TRÂMITE NESTA CASA,
REFERENTES À LEGISLAÇÃO PARTIDÁRIA
E ELEITORAL, EM ESPECIAL AOS PROJETOS.
DE LEI NOS 1670193 E PROBIDADE
ADMINISTRATlVA ESPECIALMENTE
O PROJETO DE LEI N° 3.325189
Presidente: Deputado
1° Vice-Presdiente: Deputado
2° Vice-Presidente: Deputado
3° Vice-Presidente: Deputado
Relator: Deputado

Suplentes

PMDB

PFL
MussaDemes
Osório Adriano
Renato Jhnsson
Waldir Guerra

Carlos Camurça

Titulares

Suplentes

Titulares

PP
Marcelo Luz

Joni Varisco
José Belato
José Maranhão
1 vaga

Annando Costa
Jório de Barros
Nícias Ribeiro
Pinheiro Landi

João Almeida
Neuto de Couto
Valter Pereira
Virmondes Cmvinel

PFL
Jorge Khoury
José Santana de Vasconcellos
Ney Lopes
Vilmar Rocha

Antônio dos Santos
Evaldo Gonçalves
Jesus Tajra
Maurício Calixto

PPR
Prisco Viana
Sandra Cavalcanti
VictorFaccioni

Annando Pinheiro
Celso Bernardi
Roberto ~a1eJtm

"

PSDB

PDT
Camon Júnior
Wilson Müller

Miro Teixeira

Vivaldo Barbosa
PSDB

Artur da Távola
Sérgio Machado

Helvécio Castello
JoséAbrão

Moroni Torgan

PI'

Sandra Staring
Waldomiro Fioravante

JoséDírceu
Paulo Delgado
PP
Benedito Domingos

Valdenor Guedes
PTB
Gastone Righi

Israel Pinheiro
PRN

José Burnett

Paulo Octávio
PL

Valdemar Costa Neto

Álvaro Valle
PPS

Augusto Carvalho

Ségio Arooca
PDS

Orlando Pacheco

Edi Siliprandi
PCdoB

Aroldo Lima
vago
Reuniões:
Local: Anexo 11, Plenário n°
Secretário (a) Vladimir Rodrigues Silva
Ramais: 706617060
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
"DESTINADA A APURAR RESPONSABILIDADE

PTB

INFANTO-JUVENIL"
Resolução nO 41193
Presidente: Deputada Marilu Guimarães (PFUMS)
1° Vice-Presidente: Deputado Robson Tuma (pL/SP)
2° Vice-Presidente: Deputada :Benedita da Silva (PTIRJ)
Relator: Deputado Moroni Torgan (PSDB/CE)
T~M~

S~~~

PP
Valdenor Guedes

PRN
Tony 061
Zé Gomes da Rocha
Local: Anexo n - Sala 10 - Mezanino - 318-7058
Secretária: Maria do Amparo B. da Silva
DESTINADA A INVESTIGAR
IRREGULARIDADES NAS CONCESSÕES
DE BENEFícIOS PREVIDENCIÁRIOS
R~lução nO 46193
Prazo: 9-4-94
Prorrogação:
Presidente: Deputado Paulo Novaes (pMDB/SP)
1° Vice-Presidente: Deputado Olavo Calheiros (pMDB/AL)
2° Vice-Presidente: Deputado Maviael Cavalcanti (PRNIPE)
3° Vice-Presidente: Deputado Agostinho Valente (PTIMG)
Relatora: Deputada Cidinha Campos (pDTIRJ)
TjtulM~

Suplen~

PMDB
Nilton Baiano
Valter Pereira
Zuca Moreira

ATInando Costa
Olavo Calheiros
Paulo Novaes
PFL
Arolde de Oliveira
Paes Landim

Jairo Carneiro
Maurício Calixto
PPR
Eraldo Trindade
João Rodolfo

Chafic FarlJ.art
Ronivon Santiago
PDT
Cidinha Campos

Wilson Müller
PSDB

Moroni Torgan

PMDB

Sigmaringa Seixas

PI'

Maurici Mariano
Socorro Gomes (pC do B)
ViDnondes Crovinel (PFL)
Ciro Nogueira
Orlando Bezerra
PPR

Edésio Passos

Agostinho Valente
PP
Francisco Silva

Valdenor Guedes
PTB

Roberto Jefferson
Maria Valadão

Maria Luiza Fontenelle (PSB)

PDT

Beth Azize

Matheus Iensen

Costa Ferreira

PELA EXPLORAÇÃO E PROSTITUIÇÃO

Robson Tuma (PL)
Célia Mendes

Chico Vigilante

Benedita da Silva
Etevaldo Grassi de Menezes

PI'

Eliel Rodrigues
Paulo Novaes
Rita Camata
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães

Rose de Freitas

Lucia Braga

PRN
Maviael Cavalcanti
Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Anexo n, Plenário n°
Ramais: 705717059

Carlos Roberto Massa
Fábio Raunheitti

PTB

COMISSÕES EXTERNAS
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR,
"JlNLOCO", UM LEVANTAMENTO PARA AJUDAR

Gastone Righi
Israel Pinheiro
PSB

FATOS RELACIONADOS COM A NOTÍCIA DE
POSSÍVEL MASSACRE DE INDÍGENAS NA ÁREA

José Carlos Saraiva

PRS

IANoMÂMI, NO ESTADO DERORAlMA
COORDENADOR: Deputado Marco Penaforte (PSDB/CE)

Israel Pinheiro

Deputado
João Fagundes
Pinheiro Landim
Rita Camata
Luciano Pizzato
Luciano Castro
Ruben Bento
Marco Penaforte
Fábio Feldman
Tuga Angerami
Jackson Pereira
NanSouza
Beth Azize
Paulo Delgado
Francisco Rodrigues
José Carlos Sabóia
Socorro Gomes
Augusto Carvallio
Sidney Miguel
Secretária: Edla Callieiros Bispo
Local: Câmara dos Deputados
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-7052/3 i8- 7066/318-7067

Costa Ferreira

PP
PL
Avelino Costa (PPR)
Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Héris Medeiros Jofftly
Ramal: 7065
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O PROJETO DE
LEI N° 3.98ffl3, QUE "DISPÕE SOBRE A
SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO
E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
QUE CONTENHAM ASBSTO/AMIANTO"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERm ESTUDOS VISANDO Á
REFORMA DO REGIMENTO lNTERNO DA

Presidente: VirmondesCmvinel (PMDB/GO)
10 Vice-Presidente: Deputado Nilton Baiano (PMDBIES)
2 0 Vice-Presidente:
3 0 Vice-Presidente:
Relator: Deputado Antônio Faleiros (psDB/GO)

PMDB

Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti (pPR/RJ)
Relator: Deputado Viana (pPRlBA)
Supervisor: Deputado Adylson Motta (pPRlRS)
Suplentes

Titulares

PMDB
Nelson Jobim

PFL

PPR
Paulo Mandarino
PSDB
José Abrão

PT
José Genoíno

Evaldo Gonçalves
George Takimoto
Maurlcio Najar
Rovaldo Medeiros

José Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Corrêa
Vtlmar Rocha

PDT

Miro Teixeira

Derval de Paiva
Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado
Paulo Dias Novaes
Pedro Tassis

Haley Margon
João Almeida
Marcos Lima
Nilton Baiano
Virmondes Cmvinel

PFL
Romel Anísio (PP)

Suplentes

Titulares

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PPR
Antonio Morimoto
Osvaldo Bender
Paulo Mandarino
Ruberval Pilotto

Paulo Duarte
Paulo Mourão
Tadashi Kuriki
Maria Valadão
PDT
Liberato Caboclo
Marino Clínger

LuizGirão
Paulo Portugal

PSDB
Adroaldo Streck
Antonio Faleiros

Munhoz da Rocha
Jabes Ribeiro

PT
Eduardo Jorge
João Paulo

Luei Choinacki
Paulo Delgado

PP
João Maia
José Maria Eymael

PedroAbrão
Marcos Medrado

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR
AS INVESTIGAÇÕES, PROPOSTAS ATRAVÊs
DO REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 2.686193,
SOBRE "LOTERIAS E QUAISQUER OUTRAS
FORMAS E TESTES OU SORTEIOS,
EXPLORADAS PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, E DE PROPOR SOLUÇÕES PARA
O P~RFEIÇOAMENTO DO SISTEMA"
Coon:lenador: Deputado Miro Teixeira

Titulares

PTB
Alceste Almeida

Matheus Iensen

Miro Teixeira
PMDB

PL
Sérgio Brito

João Teixeira

Luis Roberto Ponte

PFL

PRN
Wagner do Nascilllento

Elísio CulVO

PSB
Ariosto Holanda
Se1Viço de Comissões Especiais

MussaDemes

PSDB
Sigmaringa Seixas

Álvaro Ribeiro

Anexoll-Sclal0~Me~

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Ramais: 7066/7067/ - 15/9/93

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ATUAR
JUNTO AOS FAMILIARES DOS MORTOS E
DESAPARECIDOS POLÍTICOS APÓS 1964, NA
LOCALIZAÇÃO DOS SEUS RESTOS MORTAIS

PT
José Genoíno
Se1Viço de Comissões Especiais
Anexoll-SclalO-Mezanino
Secretária: Héris Medeiros Joffily
Ramal: 7065
COMISSÃO EXTERNA CRIADA PARA INVESTIGAR
AS DENÚNCIAS DE PERDAS DE ALIMEN'FOS
ARMAZENADOS NA REDE OFICIAL E PRIVADA
Coordenador: Deputado Augusto Carvalho (pPS/DF)

Titulares

Presidente: Deputado Nilmário Miranda (PTIMG)

PMDB
Mauriei Mariano
Roberto Vcladão

Suplentes
PMDB

Suplentes

Titulares

Suplentes
PDT

Ivo Mainardi

PFL
Ronaldo Caiado

PPR

PSDB
Antonio Marimoto

Sigmaringa Seixas

PDT
Paulo Ramos
Cidinha Campos

PSDB
Sigmaringa Seixas
Tuga Angerami

PT
PT

Jaques Wagner

PSB

Carlos Luppi

PDT

José Dirceu

PTB

Roberto Franca

PCdoB
Haroldo Lima

Carlos Roberto Mossa

PRN
Elísio CulVO

PV
Sidney de Miguel
Local: Anexo II - Sala 10
Secretário: Rubmaier Antunes
Ramais: 705517068

PL
Diogo Nomura
Se1Viço de Comissões Especiais:
Anexoll-SclalO-Me~

Secretária: Rejane Salete Marques
Ramal: 706617067

- TECNICAS
"
SUBSECRETARIA DE EDIÇOES
DO SENADO FEDERAL
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REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA
n° 118 - abril/junho 1993
Paulo Affonso Leme Machado

O Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: o

. Construçao e Desconstruçao d,o Discurso Cul~uralista
Inocêndo Mártires Coelho
na Política Africana dó Bràsil.
As Limitaçõés ao ExerçíCio ~ Reforma çô~stitucional.
. José Flávio Sombra' saraiva
e a Dupla Revisao.
. .'
' .. : ,Iíi~ióiia 4as Id~ias Penais rta Alemanha do Pós-Guerra
Estado democrático de direito.

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Ro:.·· o' Winfriea Hasserner' ,
Aspectos do DiscuJiSO Jurídico-Penal (Material e Forcha

O Distrito Federal nas Con$t~tuições e na RevisaD
COl:lstitucional de 1993
'.'
~
"

mal) e sua llegitimi$cle.

."

SérgiO Luiz Souza Araújo

Proceso. Democracia yHu'niàriización.

Gilberto Tristão

Juan Marcos RiveroSánchez

A Constituiçao de 1988 e os Municípios Brasileiros.

Dieter Brühl

O .Combate à Corrupçao e' à Criminalidade no Brasil:

A Jl:Jstiça Militar Estadual.

,Cruzadas e Reformas. .

Alvaro Lazzarini

.

Geraldo Brindeiro

A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Pront1n- Liderança Parlamentar..
cia da Nulidade da Lei - Unvereinbarkeitserklarung - ' .. Rosinethe Monteiro Soares
na Jurisprudência da Corte Constitucional Alemã.
Considerações Acercá dé
Código de Ética e Decoro
P~amentar.

Gilmar Ferreira Mendes

Rubem Nogueira

Da Responsabilidade do Estado por Atos de Juiz em
Face da COnStituição de 1988.

'Entraves àAdoçlio do Parlàri1entarismo no Brasil.

AB. Cotrim Neto

Carlos Alberto Bittar Filho

Serviço Pliblico - Funçao Pliblica - Tipicidade - Crilérios Distintivos.

Hugo Gueiros Bernardes

Loucura e Prodigalidade'à Luz'do Direito'e da Psicanálise.

.

Considerações Atuais sobre o Controle da Discricionariedade.

Luiz Antônio Soares Hentz
Sistema Brasileiro de Control~ da ConstibJpionalidade.
Sara Maria Stroher Paes
O controle Interno de legalidade pelos Proc. do Estado.

Cléia Cardoso

Clóvis Figueiredo Sette Bicalho e Omar
Brina Corrêa Lima
Usucapilo Urbano.

.

Rogério M. Leite C~es

O Código do Consumidor e.o Princípio da Continuida-

de dos Serviços P11bliçós Comerciais e Industriais.

Adriano Perácio de Paula
Dos Contratos de Seguro-Sal1de no Brasil.

Maria Leonar Baptista J ourdan

Controle Externo do Poder Judiciário.

José Eduardo Sabo Paes

um

J

A Nova Regulamentação das Arbitragens.

Otto Eduardo Vizeu Gil
Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes Os Bancos M11ltiplos e o Direito de Recesso.
e Luiz Daniel Felippe.
Arnaldo Wllld

Tutela Jurídica sobre as Reservas Extrativistas.

Legislação Ambiental Brasileira - Bvoluçlo ffistórica
do Direito Ambiental.

Ann Helen Wainer
Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e
a Pollítica Ambiental Brasileira.

O Dano Moral e os Direitos.da Criança e do Adoles-

cente.

Roberto Senize Lisboa
A Aids Perante o Direito.

Licinio Barbosa

Os pedidos awlsos ou de assinatura anual deverão ser acompanhados de cheque nominal à
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, ou de vale postal remetido à agência
APT Senado (no valor total já estarão inclufdos os acréscimos referentes à remessa pela ECf).

SUilsECRE1ARIA dE EdiÇÕG TtCNICA!.
do SENAdo FEdERAl

Novas plltblicacões
~ACONS1TlUlÇÃONACJ()NAL
&

I

. '

I '

'.'

'..

,.

_

,

•

,Ediçlo ~..imilar. da obra Elabortmdoa Constlhllfl7o NQcI~ál. de J~16 ,
.Af!~'C? :tdeDdon9~ ~,~~eve~: atai da SubcOmi••l0 elaboradora do
, Antcproj«itO ton.tituciQl\af de 193211933..

LEGISLAÇÃO INDIGENlSTA

. CoJedr\~ .c$c1cxtóÍ JundicoS.é 'ÍegislaçlÓ' correlaiarclativoiaoS direitos
inaigeliis:

.

mNrEs DE 1'N'FbRMAçOEs SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONST1TUIN'I'é
Dcscriçlo 4os' acçrvOl 4a AJsçmblêia Nacional Constituinte de 1987,
GUIA DAS ELE~çOES

DE ~ "

Ed,içIOcoInent84a da. le8íslaÇlO eleitoral.

LEGISLAÇÃO ELEl19RAL E ~ÁKI1DARiÀ
Ediçfo de texto!i I~.s~ at1,JàJ~.
,'

Out..os. tfft.tlos
REVl~A DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA ND 119 -

120

CONSTITUIÇÃO DA ~LlCA FEDERATIVA 00 BRASIL
QUADRO COMPARATIVO
TéXtó de 1988 OOmparado' às ConstituiÇ&s de 1946 c 1967 e-àEmenda
Coostitucioóa1 1, de 1%9.
'

aO

CONsTtnnçOEs J;STADUAlS -1989
5voJumes..
J:extos das.Coostituiçllcs estaduais promulgadas em 1989; índice comparativo.

Os pedidos.
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Tr& Poderes, Anexo 1, 22,- andar - 70165-900 - Brasilia - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 c 3589 - Fax: (061) 311-425Sc 321-7333 - TcIex:
(061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio I (fimdos do CEaRAF, pelo cstacionamcnto à esquerda)

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

ELABQRANDO A CONSTITUIÇÃO NACIONAL
Edição fac-similar da obra Elaborando a Constituição Nacional, de
José Affonso Mendonça de AzevedQ: atas da Subcomissão elaboradora,do Anteprojeto Constitucionald;b 193211933.
.
i

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA .
Coletânea de textos juíricos e legislação correlata relativos aos direi':
tos indígenas.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições.Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)

--

~

SUBSECRETARIA DE'EDIÇOES TECNICAS
DO SENADO FEDERAL

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

GUIADAS' ELEIÇÕES' DE 94
Edição comentada da legislação eleitoral.
LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA
Edição de textos legais, atualizados.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF '
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589 -Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)

EDIÇÃO DE HOJE: 136 PÁGINAS

