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instrumento importante que -é a LOO e o _J:)Iãno Plurianual,
especialmente no que diz respeito às prioridades- e metas.
Este C6ngresso procurou sanar as- deficiências, in as in esmo
assim permanece 6-:-dilema da falta de definição de prioridades
reais. Na verdade, a LDO não cumpriu o preCeito constitucional que defírie-tef Ia que api-esentar programas prioritárioS
do Governo Federal, o que não foi feito até a· mOmento.
Lamentavelmente,_ comprovamos que um dos problemas graves do GovernO Federal hoje, no Brasil, é a falta de definição
de prioridades. Repito, esse é o grande problema do Governo
Collor, não ter programas _priori~~rios ~aCionais _e por isso
mesmo o Orçamento atual-reflete 'ess_es-ecjuívocos furidamen-_
tais. Como é possível, por exemplo, um goveffiO-encastelidO
em seu gabinete aqui erri-Brasília, conhecer as carências de
Estados c Municípios a ponto de traçar prioridades para apl!cação dos re_cursos públicos? O fato de os CIAC-Sereffi alvos
de tantas críticas é o indicador do desconhecímento do Governo Federal sobre as necessidades municipais. Ora, ao ·não
adotam1os essa premissa, só nos resta condUir Que o projeto
prioridade do Governo, os chamados CIAC ·nada mais são
do que uma caça aos votos para as próximas e1eições municipais.
-

e

Um encontro recente entre educadores do País aqui no
Senado Federal, na Comissao de Educação, discutindo a realidade dos CIAÇ, mostrou por números de que os reCursos
utilizados nos CIAC dariam para resolver, de forma signifiCativa, problemas graves da riossa educação tão falida. Um
CIAC custa, praticamente, em soa cO-nstruçãO, 1 mflhãÓ de
dólares. E o pior não_ é construí-lo, e sim _mantê-lo. Como
municípiO-pobres, c-oino Estados careritei podúão ter a capacidade de manter um CIAC tão sofisticado, que absorve apenas 700 alunos por unidade?
Eu diria que-'o---cprOgfâma-pode
Sêf viá-vefem--certas
cidades grandes, mas quan~o o Gove:rno ~t::_deral "ínlpõe_para
os municípios pobres e pequenos um projeto deSse tipo; signifiCa desconhecer a realidade nacional.
Por que o Governo Federal não usa o m-~todO lÓgico
e racional, de consultar os Estados c Municípios a respeito
das suas prioridades?
No que se refere ao meu Estado, por exeme_!9, o Pará,
posso afirmar que muito rrtais""néce·ssãriO. e--ufgj!nte -que a
construção-de CIAC é a solução dOs problemas da Transamazónica, quer no que diz respeitO à ródovia propriamente dita,
quer no atendimento--às carências daquela população sofrida
que habita ao longo dos 1.2QOkm~_, os quãis tive oportunidad-e
de percorrer durante 4 dias jUntamente com o--GOVernador
Jader Barbalho. Pudemos notar um projeto', um programa
definido pelo Governo Federal há 20 anoS; Considerado altamente prioritário àquela época, hoje, lamentavelmente, abandonado. Praticamente dois milhões de brasileiros, sobretudo
Trã:ris"âmazónica.
do Nordeste e do Sul do PaíS, ali -estãO
A estrada está intrafegáVec-esqU-eC1âa-,- abandoii-ada, há falta
de unidades de saúde, não há escolas suficiefiles-para as várias
cidades, vilarejos,-~e zOilas rurais; Os colonos estilo sem- condi~
ções de plantar e vender seus produtos. Cómo s~_ pensar em
CIAC naqUela região quando precisamos de recursos pata
salvar milhares de brasileiros que ali estão esquecidos?
Quero.dizer, poHanto;·qiie falta· capacidade e coerência
na decisão de prioridades nacionais-. É preciso que se restaure
a seriedade do planejamento do País, moimente Dêssã época
de crise que atravessamos. Fazer picadinho de recursos p-úblicos, no próprio OrÇ3.inento da União, a achamos e;rrado, equi-
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vocado. Mãs equívoco, no nosso entender, está no próprio
"Governo.
Dentro de uma visão sistêmica caberia ao Governo Federal a definição e execução de ~andes obr~s pública? na áre~ _
de infra-estrutura física e social, delegando a Estados e Municípios a tarefa de atender as demandas localizadas, numa complementaridade de atuação. Trataria de se efetivar na prática
o que na teoria chamamos de planejamento ascendente, ou
seja, de baixo para cima, através da participação de Deputados, Senadores, Governadores e Prefeitos e outras lideranças, o·nde seriam definidas no orçamento da União as ações
e serem executadas por Estados e Municípios, após uina discussão ampla e democrática, evitando-se, portanto, o equívoco de muitos anos atrás, em que o planejamento e o processo
de tomar a decisão era imposto de cima para baixo, em que
os- Estados e Municípios nãó.éram ouvidos, em que as autoridades políticas e comunitárias não par-ticipavam do processo
decisório. Lamentavelmente, repete-se o mesmo erro no Governo atual, que pretende ser democrata. Não tentou, pelo
menos, discutir _com os Estados e Municípios ~s suas próprias
prioridades de investinl-entós. Isso é um absurdo, uma incoe-- -rêhc;ia.
O que se observa na proposta ora ent exame é-a duplicidade de atuação _C?~tre as ~áriª~ esf~ras de g_oy-~rn,o, e 4o
próprio Gõ:v_erno Federal. Há uma duplicidade entre União,
Estados e Municípios em vár~()S programas e projetos .. Só
para citar um exemplo, dentro do próprio GOverno, encontramos açõ-es- voltadas para o saneamento e abastecimento
de água em, pelo menos, três órgãos federais as quais, pelo
valor fixado, sequer terão as_suas obras iniciadas.
O Ministério-da Ação Social, pOr- exemplO, tr-ata de abastecimento de água, de saneamento básico; o Minístério -aa
Infra-Estrutura faz o mesmo; a Secretaria de AssuntoS Regionais também pretende fazer o mesmo. Há uma duplicídade,
uma inçoeréncia metodológica desse orçamento. Isso tumul:tua o p-rocesso de compreensão do orçamento e do próprio
processo de decisão da sociedade.
Na verdade, o que deveria ocorrer no nosso entender
é que as negociações com o Governo deveriam dar-se ao
infdo -do processo, ou seja, por ocasião da elaboração da
LDO. Deveriam ser fiXadas prioridades ~ metas r~ais como
ptevé a--constituição Federal, evítaridO-se com isso o desejo
legítimo pof parte do parlamentar em apresentar grande quantidade de _emendas que julgam necessárias para os seus Estados e Municípios.
__ O proceS~o de tomar deciSão em Uma sociedade quaiquer
deve ser sério e democrático e não como se faz no Brasil,
de forma imposta e improvisada. Por isso, in_concc;m~f::qiiente
e ãilfidemocrático. É lamentãvel o que vemos no Brasil_atual.
O acordo com o Relator, à revelia do Congresso Nac!onal,
em- part!c~lar, c?ffi .r~Iação aos_ M~m!J.r:<f..s da c~missãq !vfista!
é no mínimo imoral e, portanto, dev:emos rejeitá-lo. Conclamo
os Srs. Sen3âores cgmponentes desta Comf~são, que amanhá
deveremos estar juntOs na Comissão d~ Qfçament6~e ~lan9s
para rejeitar o relatório premílínar ão Réíator, póiS- é um
relatório arbitrário e -conivente co-mó GOVerno Federal, não
permitindo que se discuta amplamente e que se possa oferecer
emendas plausíveis ao referido Orçamento.
Na verdade, Srs. Senadores, nós não somos crianças que
estamos brincando de alterar o Orçamento, cabendo_ só ao
Gàverno ·deixar-nos brincar e, depois, eie toma a decisão
através do seu Relator. Nós- devemos, na verdade, mudar
essa regra antiga, esclerosada e antidemocrática ou, então,
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o- Congresso Nacional.se desmoraliza e deixa de têi sentido
o papel naquilo que é mais importante num processo de toma-da de decisão de uma sociedade, que é o direito de participar
e decidit. Este papel, o Congresso NaciOnal, o SenacfO Féderal.
e a Câmara dos Deputados não devem abrir mão. Devemos
participar desse processo, e o instrumento operacional mais
viável são os Planos e o Orçamento, e através do urçamento
de 1992 devemos afirmar o papel 'que o Congresso Nacioriaf
deve ter na sociedade de participar e decidir e, por isso, devemos estar unidos na Comissão de Orçamento para rejeitar
as atitudes coniventes com o Governo Federal do Sr. Relator
nessa matéria tão iniportante para o futuro do País.
Muito obrigado. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
COUTINHO-lORGE EM SEU PRONUNCIAMENTO:
EMENDA
Parecer Preliminar

Outubro de 1991

Justificação
A inclusão deste artigo objetiva coibir os abusos por parte
do Poder Exe_cutivo, ·evitando que ocorra com o orçamento
de 92 o mesmo equívoco de 1991, quando, por decreto, as
verbas foram tornadas indisponíveis, num flagrante excesso
de poder regulame_nt~r do Presidente da República.
· O SR_ PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em sessão
anterior foi lido o Requeriritento n~ 665, de_ -1991, de autoria
do Senador Abdias do Nascimento, de licença dos trabalhos
da Casa, no período de 1~ a 9 de outubro" próximo, que deixou
de ser votado por falta de quorum.
Passa-se à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneç-am sentados.
(Pausa.)
·- Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada, nos termos do art.
43, II, do Reglmc::rtto Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão
anterior foi lido o Requerimento n" 669, de 199f, de autoriâ
Emenda aos parâmetros para apresentação dos pareceres do. Senador Raimundo Lira, de licença para ausentar-se dos
parciais ou setoriaiS e respectiVas alterações do FrOjéto de- trabalhos da Casa, no período de 23 a 25 do mês corrente,
Lei Orçamentária.
--·-·
_que--deixou de ser votado por falta de quorum.
Os itens 1 -1.1 ,-1.2 e 6 passam a ter a seguinte redação: Passa-se à votação do requerimento.
1- Os recursos consignados no orçamento fiscal e da
Os Srs. Senadnres que 0 aprovam permaneçam sentados.
seguridade social poderão ser objeto de rema~ejame~to, des- (Pausa.)
de que respeitados obrigatorlãiii"é-nte_.
Aprovado.
1.1- O percentual de até 30% (trinta: por cento) como
Fica concedida _a licença solicitada, nos termos do art.
limite máxiriio para cancelaniento de determinados __ subpro- 43, 11, do Regimento Interno.
jetos ou subativid.ades.
- ..
1.2- Os dispositivos e as limitaçoes constituciOnais, ·os
O SR. PRESIIJENTE .(Mauro Bene\OÍdes) - Na sessão
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias para 1992 e anterior foi lido o Requerimento n9 670, de 1991, de autoria
no plano plurianual, bem como na Resolução n" 1, de do Senador Esperidião Amin, de licença dos trabalhos da
1991-CN.
Casa, no dia-30 do corrente, que deixou de ser votado por
6- O excesso de dotação alocada à -reserva de contin- falta de quorum.
gência no valor de Cr$3.555.290.000,00 poderá seralocadao
Passa-se à votação do requerimento. .
...
em qualquer órgão da programação orçamentária. ---Os Srs. Senadores qUe o aprovam permaneçain sen-tados.
Aprovado.
Justificação
F!ca concedida a licença solícitada, ~os termos do art.
Os parâmetros defínldáS-n6 RelatórfO peidam em ixcesSO 43;- li, do Regimento Interno.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ Esgotado
o poder que a Constituição deu ao Legislativo para promover
alterações na proposta-orçamentária o limíte máximo que ora . 0 tempo destinado ao Expediente.
propomos (30%) parece-nos viável posto qoe é o mesmo ·que ·
Passa-se à
se concede costumeiramente ao Executivo, na Lei Orçamentária, -para abrir créditOs suplementares dür"arite a execuÇão.
ORDEM DO DiA
Além disso, deve ser permitido ao parlamentar propor Item J •
emendas que alteram a programação orçamentária dos órgãos/
Redação Final
unidade orçamentária, utilizando recursos de subprojetos/su-lbatividades constantes da programação de unidades orçamentárias riãO necessariainente vfnCuladas ao mesmo 6rg~f0. --PROJETO UFDECRETO LEGISLATIVO
Quanto aos recursos da reserva de contingência devem
N' 105, DE 1991
ficar sem vinCUlação para que O parlamentar o utilize da forma
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.353,
que lhe parecer mais racional. A vinculação ·a órgãos especí- parágrafo único, do Regimento Interno.)
ficos de antemão parece-nos ser uma interferência.demasia-da
Discussão, em turno ún"ico, da redação final (ofereno processo de alocação de recursos pelo Legislativo.
cida pela Comissão Diretora, em seu P_arecer n9 372,
EMENDA DE TEXTO
_ de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 105,
de 1991 (n' 9/91, na Câmara dos Deputados), que aproIncluir o art. 59 após o inciso II do art. 49 renumerando.;se va o ato que renova concessão outorgada Televisão
os demais.
GU:aíba Ltda. para explorar serviço de ·radiodifusão
Art. 59 As dotações orçamentárias só poderão ser torde sons e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado
nadas indisponíveis para moVirnentaçã:o e empenho-pelo Poder
do
Rio de Grande do Sul.
ExecutiVo, mediante a comprovação ao Congresso-NaciOnal
da impossibilidade de realização da receita estimada para as
Em discussão a redação final. (Pausa.)
respectivas dotações.
-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusSão.

*
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Encerrada a discussão,--sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aptóVãâa, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação. É a seguinte a matéria aprovada:

DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Emissoras Reunidas Ltda. para explorar serviç_o de
radiodifusão sonora, em onda média, na cídade de Poconé, Estado de Mato Grosso.

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 105, DE 1991
(N• S; de 1991, na Câmara dos Deputados)
Faço saber que o Congresso- Nacion~l aprovOu, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 2E, -do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO W
, DE-1991

Art. V --~ aprovado _o ato que renov(! por dez anos,
a partir de 17 de novembro de 1988, a cOnce-ssão da Emissoras
Reunidas Ltda. outorgada através_ do Decreto n9 82.215, de
4 de setembro de 1978, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora e·m onda média, na
cidade de Poconé, Estado do Mato Grosso.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Televisão Guaíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cJdade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 108, DE 1991
(lncluídc em_ Ordem do Dia nos termos do art.
353, parágrafo~ único, do Regimento Interno~}_
Discussão, em turno único, da redação 1iriáJ {Oferecida pela Comissão Diretora, em--Seu Parecer n9 374,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 108,
_de 1991 (n• 393/90, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato de renovação da concessão outorgada
à Rede Sul Mato-Grossense de Emissoras Ltda. para
explorar serviço de radiodifuSão sonOra, effi onda média, na Cidade de Aparecida do Taboado, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disCussão.
Encerrada a diStussão, sem apresentação de emendas,
i redação finare cónsíderãda d'efinifivamente aprovada, nos
termos do art. _324 do Regímerito Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a !llatéria aprovada:

Art. lo É aprovado o ato a que se refere o Decreto
n9 98.919, de 1"' de fevereiro de'1990, que renova, por quinze
anos? a concessão outorgada à Televisão Guaíba Ltda. para
explorar, sem direito-de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e im-agens na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.
_
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Redação Final
-2-Redação Final
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 107, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em tUiilo único, da redação final (oferecida pela Comissão Diretora, ·em s-éu Parecer n~ 373,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 107,
de 1991 (n• 382190, na Câmara- dós Deputados),- que
aprova o ato que ren-ova concessão outorgada às Emissoras Reunidas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Poconé,
Estado do Mato Grosso.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a-discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 107, DE 1991
(N• 382, de 1990, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o CongreSso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos_ termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

REDAÇÃO.FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• fó8, DE 1991
(N' 393, de 1990, na Câmara dos Deputados)
Faço saber que o Congresso Naçional aprovou e eu, Pre.sidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rede Sul Matogrossense de Emissoras Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade Aparecida do faboado, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 19 É aprovada a renovação da concessão outorgada à Rede Matogrossense de Emissoras Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Aparecida do Taboado, Estado de Mato_ Grosso do Sul, a
que se refere o Decreto n9 98.140, de 14 de setembro de
\989.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor-na __data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4:
Redação Final
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PROJETO DE DECRETOLEGTSLATIVON• 109, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos tetinos do art. 353, parágrafo_ único, _do Regimento Interno.)

Discussão, em turno único, da redação final (ofere-

cida_ pela Comissão Diretora, em seu Parecer no 375,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 109,
de 1991 (n" 394/90, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Trindadense de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora, na Cidade de Trindade, Estado

de Goiás.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Encerrãda a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aproVada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai ã promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 109, DE 1991
(N~ 394, de 1990, na Câmara dos Deputados)
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se. t

•.

gume DECRETO LEGISLATIVO N"

·-

, DE 1991

Aprova o ato que outorga permissão à Sociedade
Trindadense de Comunicação Ltda. para explorãr serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Trindade, Estado de Goiás.

Art. 1" É aprovado o ato a· que se referé--à POitarÜt
n' 229, de 23 de novembro de 1989, do Ministro de Estado
das Comunicações, qúe outorga permissão à-Socied_a_9_e tdndadense de Comunicação Ltda. para explorar. pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüênCia modulada, na cidade de Trindade, Esta·
do de Goiás.
Art. 22 Este decreto legislativo entra eih vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 110, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará'
grafo único, do Regímen_tq I~terno.)_
_
__
Discussão_, em turno únic:o;da redação final {oferecida pela COmissão Diretora, éin seu Parecer n9 376,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 110,
de 1991 (n' 395/90, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova concessão outorgada à Rádio
Liberal Ltda. para explorar serviço de radio~ifusão sonora na Cidade de Belém, Estado do Pará.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprOvada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' ílO, DE 1991
(N• 395, de 1990, na Câmara dos Deputados)
Faço sabe! que o Congresso Nacional aprovou, e. eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, ttem
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO, N' , DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Radio Liberal Ltda. para explorar serviço de radiodiw
fusão sonora na cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o D!:creto
n9 98.483, de 7 de dezembro de 1989, que renova por· dez
anos, a partir de 15 de agosto de 1989, a concessão outorgada
à Rádio Liberal Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifUsão sonora em onda tropical na
cidade de-Befénl, Estãdo do Pará.
Art. zo Este DecretO Legislativo entra em vigor na data
de su_a_publiçação.
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6:
Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 2, DE 1988
DiScussão, em turno úilico, da redação final {afere- cida pela Comissão Diretora, em seu Parecer n9 349,
de 1991), do Projeto de Lei do Senado n' 2, de 1988
(n' 315/88, na Câmara dosDeputados), de autoria do
Senador Affonso Camargo, que altera dispositivos da
Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica
dos Partidos Políticos.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é cQn.sider::,da defi.nitivam~nte_ aprovada, nos
termos do art. 324 do_Re_gimento Inter_no.
-A matéria vai à sanção.
Será feita a devida com-unicaÇãO -ã Câfnaút dos DepuM
tadps.
É á seguinte a matéria=- aprovada:
- REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 2, DE 1988
(N• 315, de 19_88, na CâJnara dos Deputados) ·-.
Que altera dispositivos da Lei n~ 5.682, de 21 de
julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Polltlc.os.
O Congresso Nacíorial decreta:
- ··
-·
_
Art. J9 As_alíneas a_ e c do parágrafo único do art. 118
da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, alterada pela Lei
n° 6.339, de 1' de julho de 1976, passam a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 118.
Parágrafo único .......................................•....
a) as transmissões serão realizadas em rede e
anualmente, por iniciativa e sob responsabilidade dos
Diretórios Regionais e Nacionais, atendidas as seguinM
tes condições:
-I- o partido que tenha eleito representante na
_Cãmara dos Deputados ou no Senado Federal ou que
conte com bancada composta por, no mínimo, dez
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membros do Congresso Nacionál pode[á- u!iÜz<!_r, em
âmbito nacíoilal -dUaS ffãltsrnissões de sessenta minu-

tos, cada, facult~da a divisão ein_ quatrO transmíss-õc~-

de trinta minUtOs;

--- -

II- o partido que tenha eleito em cada estado
representante às Assembléias Legislativas ou que conte

com bancada composta por cinco por cento do total
dos deputados estaduais, desprezada a fração e com
o mínfmo de dois deputados ou obtido um por cento
dos votos na última eleição proporcional poderá utilizar, em âmbito regiOnal, uma transmissão de: sessenta
minutos, facultada a divisão em duas 1ransm1ssões de
trinta minutos;
, III -o partido que- tenha obtido um por cento
dos votos na última eleição para a qm<:t_!?- dos De putados em cada território e no n-ístríto Federal, poderá
utili:U:.r, no âmbito respectivo, Uma trarismissâo de -s-essenta minutoS, facultada a diviSão em âuas transmissões
de trinta miriutos.
b) ·------··----····--·-····--······-··--··············--·-----··
c) não será permitida a transmissão de congr~SS()S
ou sessões públicas realizadas nos anos de eleições gerais, de âmbito estadual ou municipal, nos cento_e oitenta dias que antecedam as eleições_ e até quarenta
e cinco dias depois do pleito·, sendo, nesses ano~, o
tempo de transmissão reduzido de sessenta para trmta
npnutos:
•••••••••• ·····-·

~~·· -~~ccu

••••••

~-···~·

• • • • • • • • • • • • • . ..-.u-.~

·--~~---~~~-~~---~ ~

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3';>
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de sentença ou acordo judicial que determine o seu pagamento:
I -aos empregados, em virtude da aplicação de leis tra-

balhistas;
··
I I - aos servidores púbficos, com fundamento na legislação própria;
_
III- aos militares, ativos e inativos, pelo deferiq~ento
de soldo, pensões e aposentadorias;
·
IV- em virtude de quaisquer benefícios previstos na
legislação previdenciária;
- -V- em virtude de proventos da aposentadoria; e
VI -em razão de indenização decorrente de acidente
do trabalho.
Art. 29 As quantias decorrentes dos créditos de que
trata o artigo anterior. inclusive parcelas vencidas, deverão
ser pagas até quinze dias após a citação do órgão público
devedor. observada a ordem cronológica do recebimento do
mandado, sob pena de requisição compulsória do valor respectivo à conta da verba correspondente.
§ 19 Caso haja insuficiência -de fundos na rubrica es_I:,ecífica, a administração empregará verba d~ quaJquer_dotação~
enCaminhando, de JinediatO, Pedido de suplementação orçamentária, devidamente fundamentado.
§ 2~ O funcionárío público que obstar ou tentar frustrar
o fiel cumprimento das decisões judiciais incorre nàs penalidades previstas_para o crime de deso~ediênci~,_s_e o fató riãO __
constituir crime-!lláis grave. -Art. 3o As disposições desta lei aplicam-se aos proces.:.
·sos· em andamento.
Art. 49 Esta lei entra em vigor .n~ _data de sua public.açãtL

Revogam-se as disposições em- colitráôo.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7:
_ 7_
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1990
9
N 92, DE

DiscUSSão em turno único, do ProjetO-de Lei da

Câmaran'92, de 1990 (n'4.084f89, na Casãde origem),
que disciplina o art. 100 da ConStít~iÇão Federal, dispondo sobre créditos alimentícios, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 3ZO, de 1991 •

da Comissão

-=d
- de Constitujção, Justiça e Ci adania.
Em discussão o projeto em turno --únicO. (Pau·sa:r
_
Não havendo~quem peça a palavra, encerro a d1scussao.

Em votação.

.

Art. 59

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
votação doRequerimento n' 672/91, lido no Expediente, para
a Mensagem n' 253/91.
Em votação.
Os SrS. SenadOres que o_ aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

. Aprovado.

.

. .

Aprovado o_ requerimento, a matéria figurará na Ordem
do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.

o SR:l'RESIDENTE (Mauro Benevides)- i>aisa-se à
apreciação do Requerimento no:> 673, lido no Expediente, de
autoria do Senador Affonso Camargo.
_
_
Solicito aO nobre Senador Jonas Pinheiro o parec_er da
Comissãp _de Relaçõe_s Exteriores.
(j SR- JONAS PINHEIRO (I'TB -

AP.- Para pfoferir

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe~manecer

parecer.)_ Sr. Presidente, o parecer é favorável.

A proposição vai à sanção presidencial.

é favorável.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovad o:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
,N• 92, DE 1990
(n9 4.084/90, na Casa de origem)

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O parecer

.

Fica concedida a licença solicitada.

.
Disciplioa 0 art. 100 da Constituição Federal, dIs~
pondo sobre créditos alimentícios.
-

sar, agora, à apreciação a proposta a Pres1 ência, 1 a no
d'
d
b
o S
d
T
,...., •
-

O Congre-sso Nacional decreta_:._ --"-· __ ___ ___ _
.
Art. 1~ São Créditos alimentíciOs, para os efêífos do dts,_posto no art. 100 da ConstitUição Federal, os que decorrem

Amir Lando e Lavoisier Maia para integrarem a delegaçã_q_
brasileira à 86~ Conferência Interparlainentar a realizar-se no
período de 7 a 12 de outubro, em Santiago do Chile.

O SR. PRESIDENTEd (Mauro Benevides)d
'd Vai-se
l'd pas-

Expe-diente,-ifl 1caa o-os-no

r-e~~iS.-

ena

oies.~oao--~...oãifi1ün,
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Em votação a indicação do nobre Sen-adór JoãO Calmon.
(Pausa.)
Aprovada.
Em votação a indicação do nobre Senador Amir Lando.
(Pausa.)
Aprovada.
Em votação a indicação do nobre Senador Lavoisier
Maia. (Pausa.)
Aprovada.
Ficam concedidas as autorizações propOstas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
0 SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT _ DF. Pronuncia.
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A Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) confirma
que entre 1989 e 1990 o brasileiro consumiu 11,9% menos
feíjáõ",-2% menos aifóz e 6,2% riienoS -õleo d_e soja,, em canseqüência da queda na produção agropecuária e a perda de
poder aquisitivo do trabalhador brasileiro.

___ SegundÇ> l~vantamento f~ito por técn_icos -da Universidade
de São Paulo (USP} o peso do ICMS no custo da alimentação
das famílias cujos integrantes ganham em médiã meio salário
mínimo é dez vezes maior que o mesmo ·custo para famílias
com r~~~a ii):ual ou superior a dez salários I_llíi:ürri.Os.
__O ~~-Epitácio Cafetei~a:-:- Permite~ me V. Ex~ u!!l ap_arte?
O SR. MAURÍCIO CORR:Jl:A _ Perfeitamente, nobre

Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador MauríçiO Cor.:
rêa, vejo que há grande afinidade entre nossos pensamentos.
Eu estava em meu gabinete, quando V. Ex~ começou a fazer
seu pronunciamento, e naquela hora falava v. Ex~ sobre 0
o seguinte discurso._Sem revisão dq~)fador.)-:- ~r_. P~esidente_,
.
.
- ----.. - - .
Srs. Senadores, gostar'·a, em_ pr1'meiro lugar, de dizer que
problema da Usimmas, que prectsamos·nu-s-pOSICIOnar- o
poderíamos, neste instante, já ter votado o requerimento de
Legislativo_ em função de uma lei votada por este Poder.
urgência- a que se refere o projeto de decreto legislativo de
E agofa, quando aqui chego, v. Ex~ trata do imposto sobre
minha autoria, sobre a questão da Usiminas. Várias votaÇões·- alimentos. Quero dizer a v. Ex~ que não encaminhei hoje
foram feitas aqUi: ----à Mesa üma proposta de emenda à Constituição_ a esse respeito;-porque me faltava uma justificativa tão boa quanto a que
Não se encontra presente o Senador Marco Maciel, Líder
do Governo, nem seu Vice-Líder. Senador Odacir Soares,
v. Ex~ está apresentando. A justificativa do projeto está,
portanto, havia clima favorável para se aprovar esse requerino meu entender, fraca diante da grandiosídade do problema,
menta, e seguramente seria aprovado. Não o fizemos porque
mas, no máximo até quarta~fe~ira, voU apresentar a V. Er-,
estamos_ aguardando_ a presença do Senador Marco Maciel.
para sua subscrição, essa minha proposta, que retira a tribuQuero que fique bem claro que não usamos do mesmo artifício
tação sobre os alimentos, porque, na realidade, a população
que foi usado aqui há poucos dias, com relação a um requeri- mais pobre deste País está passando fome. Houve um achata~
menta procrastinat6rió de remessa de um projeto aprovado
mento na pirâmide social dos brasileiros, os pobres ficaram
miseráveis e a classe média fiCou pobre. De fOrma qüe os
na COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para uma
outra Comissão que-rião tinha nada a ver com a questão.
miseráveis, aqueles que elegeram este Governo,-os descamiMas, Sr, Presidente, estamos no momento falando em
sados, os pés descalços, esses_ estão paSsando fOníe pofque
Emendão, em reforma-tributária, em ajuste JisCãl. Outro dia o preço do alimento está muitO caro: Não é possível que
esteve comigo, no meu gabinete, um economista para fa_lar __ em um País onde o número de marginalizados é tão grande,
o Governo queira fazer caixa tributando a alim_entação-dessa
sobre a carga tributária incidente hoje sobre as empre~as.
De sorte que temos que meditar sobre essa questão que é gente. Meus parabéns a V. Ex~ pelo tema de que trata e
profundamente preocupante. ,Vem a sociedade brasileira se pelo pronuncia-mento que faz.
defrontando com o aumento desmedido da carga tributária.
SR.
MAURÍCIO
CORRÊA
_
A
minha
identificação
0
A ampliação do campo de incidência do Imposto sobre Circu~ com V. Ex•' eu diria, já existe antes âe conhecê-lo, não só
-ICMS e a maior autonomia
laça•o de Mercador,·as e Se-"ços
~u
como Deputado que foi durante vários mandatos, combativo,
concedida aos governos estaduais para legislar sobre esse tribu- senão também como Governador do Estado do Maranhão.
·
,
·de
1988,
contri'bui·u
para
ampliar
as
fontes
de
. .
to, a Parti
E V. Ex', quando v_eio aqui, teve corria preocupação pnmetra
conflitos entre interesses dos governos estaduais e as- reais
. 1 apresentar um projeto relativamente aos cruzados rett'd_os.
necessidades nacionais de ampliação da produção, princtpaE nós o votamos. Foi um projeto extremame-nte salutar que,
.
_
_
· de do
mente de alimentos.
.
a meu ·ver, perdeu, em parte, o seu sentido, em vli'tu
Para Compensar as Perdas decorrentes da transferência tempo. Houve demora na votação. v otamos aqm. e a c·amara
do Imposto de Renda e do IPI para os estados e municípios, não vota, então fic3. ·tudo atrapalhado. Mas v; Ex~ teve o
em face de determl· nação consti'tucional, o Governo Federal meu endosso, foi um projetO eXcelente mereceu o meu, d e
vem promovendo sucessivos aumentos __lla alíquota do Fin~ 'todos os Senadores presentes, apoio incOndiciOnal. É Jamensocial.
tável que a Câmara nâo o tenha votado para ter se convertido
Matéria publicada no Jornal da Tarde, de 14-8-91, tornao- em lei antes que o Governo liberasse a primeira parcela dos
do por base recente estudo do Ministério da Agricultura e cruzados. De modo que essa identidade existe çla minha pessoa
Reforma Agrária, revela que se a carga tributária de 25%
com V. Ex~ e fícO sabendo que existe da parte de V. Ex~
que incide hoje sobre os alimentos fosse evítãda, o custo da para comigo.
alimentação poderia cair até 35%. Há produtos como-os deriNo Brasil, as empresas pagam impostos e contribuições
vados de milho e soja, carnes de aves e suínos, cujos custos que são totalmente repassados aos preços fiilais--dos produtos.
E o caso do Firisocial (2%), PIS (0,6%), Imposto de Renda
podem subir em índices superiores a essa média.
Mas é para as famílias de baixa renda que essa carga
(30%), contribuição social sobre o lucro (10%) e Previdência
Social, FGTS e contribuições ao Sesc, Sesi, Senac-, que reduntributária pesa mais no Orçamento. A soma dos impostos que
incidem sobre os gêneros báSicos representa cerca de 5,5%
dam, em média, em 40% do custo operacional das empresas.
do orçamento das famílias com renda entre O e 6 salários
A carga tributária brasileira é mal distribuída, uma vez
que apenas 12% da população economicamente ativa paga
mínimos. Estou me referindo à carga tributária, notem- bem.
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imposto- de renda. É um sistema complexo, caro no custeio
da máquina arrecadadora, vulnerável à evasão, sonegação
e fraude, injusto e regressivo.
Tem-se falado muito, ultimamente, na necessidade de
uma ampla reforma do Sistema Tributário Nacional. Para
· uns os impostos devem ser reduzidos a algumas poucas categorias como, por exemplo, a proposta defendida pelo tributarista
Ives Gandra Martins, que prega a criação de cinco impostos:
sobre a renda, patrimônio imobiliário, circulação de bens e
serviços, previdência e comércio exteriOr.
Outra proposição, do Pr~f. Marcos Cintra Albuquerque
CaValcanti, da Fundação Getúlio Vargas, encampada pelo
Deputado Flávio Rocha, que vem atraindo adeptos e oposi-·
teres~ defende a limitação de todo o universo de tributos
a apenas um tributo básico, o Im.pó~t05bbr~ Transaçp~s Financeira (ITF), e um acessório, o Imposto so~re Comérci~_ E~te
rior (ISC).
.
·.•· ·· ···· ··
·
Além de simplificar o sistema, essa proposta busca suavisar a carga que pesa sobre os salários-e capitais da economia
formal, que respondem. por 113 das transações reais mas pagam
sozinhos os impostos, sem qualquer ajuda dos 2/3 restantes,
que representam a economia formal e as estatais em débito
com a receita.
Há também, em tramitação nesta Casa, a proposta de
reforma fiscal do nobre Senador José _Eduardo de Andrade
Vieira, que defende a redução dos 14 impostos e cerca de
50 -tipos de tributos diferentes existentes no País para seis,
com a taxação progressiva. do que ele chama de "lucros abusivos e privilégios do setor produtivo','.

e

Estava eu, outro dia, assistindo televisão, o Sr."" CiVita;
da revista Veja, fez uma proposta, não sei qual o sentido,
mas que me pareceu que tivesse algtinl fundainento-. Ele dizia:
"Olha, se tributarem cada cheque emitido em 1%, a arrecadação do conjunto dos impostos será maiór e, evidentemente,
haverá um mecanismo ·muito mais dinâmico e fáCil, porque
seriam os bancos os recolhedores dessas importâncias para
o Tesouro Nacional". É claro que isso demanda uma maior
prospecção, a possibilidade real disso se converter numa proposta sensata e prudente para sairmos desse exagero que é
o sistema tributá:fio brasileiro.
ExaminemOS uni éídâdão qu3Iquú. ·Ele
C.ue pagâr
Imposto de Renda e é sempre aquela complicação, os mecanismos mudam de ano a ano; luz, telefone, não falando em
impostos propriamente ditos, ICMS, Inlposto sobre PrOdutos
Industrializados; enfim, é- urila Cai'ga tiióutária enorme.
Perdemos grande parte do nosso tempo preocupados. em
recolher os impostos. Ora, é necessário que hajâ um mecanismo racional, pelo menos; para que se Cvite um maior esforço para o contribuinte; que haja um maior éontrole do próprio
Tesouro para que esse dinheiro realmente seja conduzido para
o destino a que ele se serve, que é a manutenção dOs cUstos
públicos, os investimentos indispensáveis. O que a-confe'ce nó
Brasil é realmente uma parafernália em matéria: tributária. Nós sempre falamos aqui a respeito de contribuições pn!videnciárias~ Sóu unt antigo procurador: dó IAP AS e sei o
que existe na Previdência Social. Então, quando surgiu esse
escândalo envolvendo toda essa sangria na Pr'evídência SoCial,
eu já sabia por q~e is~_o Oi::orri_a, pOr-Que íS~o est~va -o-cõ~eDd~.
Nós temos consciência própna de_ que o-mecamsmo da Previdência Social é falido, pOrqUe o mãl não está no aparecimento
dos surtos, das epidemias dos saques contra o tesouro da
Previdê'ntia Soêial. A véi-dade reside é na formulação, na
estrutura da Previdência Social. Por isso, Sabemos que há

te·m
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laudos periciais falsos, quadrilhas de advogados desonestos,
mancomunados com uma série cl~ outros funcionários da pt:ó-_
pria Previdência Social. TUdo porque o mecanismo tributário
facilita.
No Brasil é usual, todos sabem, os Srs. Senadores que
convivem ·conro meio econômico brasileiro sabem, que um
fiscal de previdência é, hoje, no Brasil, um cidadão completamente vulnerável, porque se se faz uma casa, se se edifica
um prédio e se tem que recolher sobre aquelas obras os encargos ·sociais decorrentes, eles não são recolhidos na sua integridade. Raros são os empreendimentos cujos tributos previdenciários, os encargos previdenciários São recolhidos religiosa.:mente. O que existe atrás disso todos sabemos: é a compra
do fiscal, é o manuseio de- notas frias, e, com isso, há o enfraquecimento do recolhimentO dos encargos sociais para assegurar esse grande peso que é, realmente, a responsabilidade
da Previdência Social para com o Brasil.
De sorte que a questão-tributária é extremamente preocupante para todos nós.
O Sr. Oziel Carneiro- Concede-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
O SR. MAURÍCIO CORR~A- Ouço V. Ex•, Senador
Oziel Carneiro.
O Sr. Oziel Carneiro - Senador Maurício Corréa, .V.
E~ está abordando um tema da maior importância para sociedade brasileira e para o Governo de modo especial, que vive
proclamando a necessidade de um rigoroso ajuste fiscal e
de uma reforma trib_utária. No sentido de_ também tentar colaborar ~-no momento em que'-sé-discu-te, no. País, a simplificitção~
da carga tributária, quero dizer a V. E~ que encaminhei à
Mesa e, naturalmente, gostaria de receber sua atenção, projeto exatamente tentando simplifiCar o Imposto de Renda.
O projeto que encaminhei à Mesa- visa reâuzir o Imposto
de Renda a apenas um imposto na fonte, numa alíquota em
torno de 5%, e um iffipósto sobre aumento de património,
a ser recolhido uma única vez, na alíquota de 25%.
O SR. MAURÍCIO CORR~A - Inclusive o das transa-.
ções imobiliárias, acentuadamente, parece ser esse o _desejo
do Governo, agora.
O Sr. Oziel Carneiro- Qualquer acréscimo patrimonial
ou reserva que se faça para acréscimo 'patrimonial. E-aí se
mantém apenas, como imposto da União, o Imposto Territorial Rural - que seria mantido em face da necessidade
de ser um instrumentq de política fuildiária e _também_ o Imposto Sobre Importação e Exportação. Ficam eliminados todos
os oUtros impostos, inclusive PIS, Finsocial, e mantida a cobrança de impostos necessários aos enCargos da Previdência
SociaL Ainda na sexta-feira nós vimOs, presentes aó Plenário,
o Senador ~lmir Gabriel tamb~m_apresentar um projeto dentro dessa idéia de simplificaç~o ~os tributos no Pa(s. S. Ex•
pro:i)i.irih( um tributo_ sobre operações bancárias, substituindo
a tributação sobre operações financeiras, pois que abrangeria
um área, segundo justificativa do nobre Senador pelo Pará,
mw1Ç: __m!J,iór. Então, ct_e~o que a sociedade_ está ansiosa, Primei~o, para ter facilidade em recolher o que é devido ao
Estado; e, segundo, para que se consiga, realmente, uma
justiça sodãl para que não haja tanta evasão de impostos,
exatamente· pela complexidade que se criou. Eu poderia dizer
que, quando se fala em economia informal e que pequenas
e m~dias empresas não cumprem as suas obrigações fiscais,
muitas vezes, não é porque o titular da empresa individual
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queira sonegar; é poTque ele não tem o discernimento e a

renda, havia o imposto sobre a riqueza_. Os questores levantavam o património do contribuinte e cobravam o imposto.
formulários para fazer·o recolhimento de seus impostos_. E
Isso tem o maior sentido, por que;·-na-realidade, o Estado
tambem não tem capacidade de contratar assessorias especiaaí está para defender os homens e a propriedade,- a relação
lizadas para que ele cumpra o exigido pela lei. E V. Ex~
entre homens e coisas. Sempre estamos reunidos, nesta Casa,
está abordando exatamente o problema da Previdê_ncül. Social,
para fazer leis e elas, de certa forma, giram em torno da
dentro do __tema de rec_olhimentos, de obrigações para o Estadefesa da propriedade, O Supremo Tribunal Federal oS Tribudo. Efetivamente, um horiiem do povo não é capaz de fazer
nais, os delegados e os juízes foram criados para resolverem
um recolhimento de forma correta. Então, ele recorre ao- os problemas decorrentes dessa relação- da propriedade. Se
fiscal após uma obra para fazer o recolhimento da Previdência
um cidadão tem uma fazenda com dem mil cabeças de gado
Social, necessáriõ- à averbação da sua obra na Prefeitura da
e, no fim do ano, nas-ce-u 6 mil bezerros, esses bezerros não
cidade onde ela é construída. Esse fiscal, muitas- vezes, não
pagam Imposto de_ Rel'!_da. É ve~cl_a:4e que aumentoU o patrisendo honesto para com a sua repartição, termina acOri:IO- móníO- do cidadão, mas bezerro não paga Imposto de Renda.
dando os valores desde_ que __ ele leve, inescrupulosamente, Agora, ·se alguém quiser tifãr um beZero daQueles oU coitar
o arame farpado, o dono da propriedade procura o delegado
algu_m_ ~~lo r. Pens~ q~:~e _~ simplificação é uma· necessidade.
V. Ex~ abor~a um tema importante, e o parabenizo, Porque
e daí cria.-se o problema que vai para o promotor, depois
ao juiz, percorrendo todos os tribunais, e aquele cidadão não
a soCiedade brasileira, os agentes econômicos~ o poVO de um
modo geral está ansioso p3i"à que realmente seja sirriplificada está pagando imposto porque o bezerro ·não é- ténda. Uma
a maneira de recolhimento de tributos neste País. Inclusive pessoa que tiver um iate sãi percorrendo o mundo e as embaireduzindo-os de 58 para pouco mais de 4 ou 5, se tanto.
xadas, os embaixadores, têm que dar toda cobertura porqueé bande~ra brasileira._f\,:ias o dono do iate não paga impOsto
Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -,-~V. Ex• adensa essas porque tem aquele iate. Então, os mecanismos do Estado
rápidas linhas com a sua experiência, fnclusive com o vigor .existem, na realidade, para defender o património, para defender_ a riqueza. O normal não é cobrar imposto de renda,
dessa proposta que acabou de expor nesse instante. O que me levou, Senador Oziel, a fazer esse rápido pro- é OObiá[iinpóS6 sobre a riqueza, como os romaD.os faziãm-.
nunciamento foi a presença de um amigo, Luiz_ Felipe, que Quando vi, pela primeira vez, na delcaração do imposto' de
morava aqui em Brasília, filho de criação do antigo Senador renda a declaração de bens, a minha impressão ·foi de que
Atílio Fontana, que era da Sadia. Ele esteve no meu gabinete o Govern·o tihha começado a entender iSto e à pi'oporção
outro dia e me trouxe uma relação da tributação sobre alguns s as declarações de bens, com as correções, em poucos anos,
gêneros alimentícios. Fiquei horrorizado de ver o quant.:> r~cai o Governo podia dizer: "Bom, o patrimônio de riqueza é
de imposto sobre o hamburger e-o frango. Q hambUrger tem tanto e se eu cobrar 0,01% sobre a riqueza, eu vou ter _o __
uma taxação em torno de 45% _e o frango é também muito suficiente para administrar este País". Mas, não! A cada dia
onerado em função do imposto. É muito imposto em cima caminhamOs para a declaração de bens tudo com valor-índice.
dos gêneros alimentícios. Falamos anteriormente da dificul- A minha declaração de bens é quase toda com valor-índice.
dade que temos para entender esses impostos e recolhê-los Então, o Góvei'ilo não tem, hoje, como dizer i quanto riton:
taria a riqueza naciorial. Eu não teiia, talvez, se não tiver
devida e legalmente_. Agradeço a interv_enção de V. Ex~
a ajUda dos meus Pares, a oportunidade de ~apresentar um
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Exa um aparte? projeto cuja es~ência se_tja_essa._ O cidªdão_, no fini do ano,_
fai: a sUa declaração e bens de paga um percentual sobre
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com muito prazer, Sena- a sua riqueza. Ele paga imposto sqbr:e.a rjqueza todo ano
dor.
par~-!~r_ d~r~ito à Polícia, para ter direitO_à Justiça, para ter
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador MauríciO Cor- dire1tà,.. e_rifiin.';-ã-defesa daquela riqueza. Imaginem V. Er,
rêa, quando V. Ex~ amplia ou modifi~ Oseu pron_uridanieOto, hoje viveinoS em um Paes Onde _o cidad-ão não tem nada para
sintO qu-e eStá, realmente, -cada vez mais preocupado com ser defendido, ganha apenas um ordenado e paga um imposto
os problemas que estão a nos afligir. Não acredito em métodos _para manter os mecanismos que não estão defendendo nada
simplistas, onde se parte, priinciro, -de um volume, de um dele, estão defendendo o dinheiro dos barões. Então, esse
fato gerador, com o de se estabelecer 1% do cheque bancário é ponto do projeto onde divirjo do Senador Oziel Carneiro,
reSolver o_ problema, o acrése daí se ter uma idéia de quanto aquilo vai s-ignifiCar para- que- vejO também interessad()
a economia nacional. Acredito que o fato gerador tem "que cimó vai ser_fidldo. Uma pesSoa·que tiv-er ciuafquer .pi-Oprieter algum sentido, pelo menos moral. O Governo tem qUe - dade e quiser vendê-la hoje, ela vai ter o seu patrimônio
dizer por que está cobrando. Por um lado, cobrando 1% sobre acrescido porque_ vai vender um bem que vai sair do seu patrio valor do cheque vamos, provavelmente, perder uma quantia móniO pelo valor histórico. E o q•le entrar para o património,
muito grande que hoje está depositada na poupança nacional. seja imóvel ou qualquer outro tipo de_bem, vai entrar pelo
Esse dinheiro vai ser canaliza~o. d~ ~ep_e_nte.•__ p'!ra o dólar valor real de hoje. Então, haverá um acréscimo brutal. A
ou ficará em casa mesmo, _pa!a a pessoa-·nã"<íter que pagar peSsOa que paga- 5%, Inais 25%,___ Vãi iefffi"inaf-paganqO 30%
1%, caso não seja um aplicador. Por outro lado, não vejo sobre algo que. às yezes, nem ganhou, porque se houver urna
por que taxar, Nobre Senador, este asse-nto também me preo- correção -monetáriâ. so~~e _o imóvel_ que el~ pOssUía, do dia
cupou, mas pocurei encontrar algo que tive~St? __~~ntido, e me de hoje, de verificaria _que não ganhou_ quas~_na4a ou ganhou
defrontei com algo quas-e tão_ remOto, quanto aquele h(tmem pouca coisa. Tenl"que haver uma filosofia. E a minha filosofia
de Innbruck. Hoje, estuda-se inclusive aS rouPas dO homeln é que devemos--cobrar imposto daqueles que utilizam todos
de Innsbruck para saber a propriedade. Não precisam ir" tão os IÍlecatiiSmOs·-da_ Estado em defesa da sua riqueza, pois
longe para encontrar bem sei, no Império Romano. i.iiha solu-- para defender essa riqueza estão todos os mecanismos envolção correta. No Império Romano não havia o imposto de vidos_, inc_lusive o Poder Executivu e o Poder Legislativo, com
capacidade de saber preencher todo aquele emaranhado de
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É uma situaç~o realmenie conStrangedora. Sabemos perfeitamente que para se ter garantia, para se ter o _serviço
do Estado, é necessário que haja uiiia contrapartida-. E desde
à época anterior a João-Sem-Terra é que se inventou o tributo.
Aliás, João-Sem-Terra se sentiu prejUdicado, completamente
projeto que fosse_ cobrar daquele que utiliza os· mecanismos- torcido e vencido por causa·da reação dos proprietários, àquela
do Estado para que este se desenvolva e defenda a riqueza época, os pequenos proprietários, que não agüentavam mais
de cada um.
a carga tributária. Em favor de quem? DOs barões, dos grandes
o-sR. MAURÍCIO CORRÊA ::..-v~ Ex• éo!ocou multo feudos, que eram -isentos, eram privilegiados pelo rei. Quer
bem. Creio, nãO vi estudOs- sobre i~so, _ ir!as'à evisã_o~dO'i~postO dizer, essa história já vem de há muito tempo.
no Brasil é enormel Estou seguro, já li por alto a respeito,
o sr. Aureo Meno - Permite-me v. E~ um aparte? de que se os impostos fossem recolhidos como são devidQs,
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Perfeitamente, Senador.
não haveria o problema que temos hoje, em termos de caixa
O Sr. Aureo-MeJlo- Eu t_enho ouvido, até com freqüêndo Governo, tal~-'?-~-~~~ ~~_sonegação de il_!lpo_sjos,_ de t~xas
Cia·;-falar a respeito dã. monotributação ou da bitributação,
e artifícios que são·-criados, no Brasil.
Nos Estados Unidos, por exemplo, Sabe-mOS(]ue Og-iaflde- ilão nO sentido negativo das duas tributações- ou três, quatemor do povo é com relação ao imposto de renda. Há verda~ trCY, chico impostos- Com o objetiVo de diminuir essã quantideiros escritórios de advocacia e empresas que se encarregam dade enorme de taxas, impostos, gravames derramados sobre
da defesa. Mas aquilo se resume -dentro da It:::galJ~ade. Quer o conSUmidor ou o participante da coletividade. Lembro-me,
dizer, fico a me preo"Cupar com aqUilo que ê a essência:, inclu- inclusive, da teoria de Henry George, que' é, conio V. E~
sive, do nosso pensamento, a espinha dorsal daquilo que en- sabe muito bem, aquela teoria que determina que todo imposto deve ser pago exclusivamente sobre a renda de cada um.
tendemos de bem para o- Brasil, que se resume na questão
É um autor inglês querendo navegar a favor da corrente e
da educação.
iião- inve-snr-Cóntfa ela. Realmente, é Uma experiência-que
O~riOSso Pafs, infelizrnerite, ainda não--dieiou a uin"~irau~
não sei se Chegou a ser feita na Inglaterra, mas uma experiêncía
de educação tal que permitisse, pela própria consciência de
que nos deixa a pensar. Por que tanto tributo? Por que tanto
cada um, o dever do indivíduo para com o Estado. E V.
imposto? Por que tanta investida contra o bolso do particiEx~ tem toda razão quando busca, inclusive, as origens no
Impêrio Romano sobre a coleta, onde os ·mais ricos eram pante da sociedade, quando se poderia simplifiCar fudo isso
sacrificados. Sabemos que no Brasil temos que procurar dire- estabelecendo-se uma tabela de gravames apenas partindo
da renda que cada um poderia auferir"? Em síntese, parece-me
cionar a reforma tributária para atribuir às ·grandes fortunas,
ser esta teoria que tem sido levada até conlo uma bandeira,
às grandes transações urna aliquota de imposto mais forte,
que seja exatamcnt~ algo racional_1 p~rª-- gue evitemos essª_ proporcionando a criação de um verdade~ro p~rtido_ político
form-aâO -p-or aqueleS que realmente defendem essa tese com
sitUação ·constrangedora em que nos encontramos.
_
todo o vigor. Esse prOblema, no Brasil, é acrescido da cobranTenho absoluta convicção de que o que existe de soneça porque as fiscalizações que- temos geralmente são deficiengação de imposto neste País é .ilgo mirabola"nte e começa
tes. Lembro-me, inclusive, quando houve o congelamnto no
desde a prefeitura 'ate-o-niais ãlto escâíãO dO-GOvernO -federal:
os arranjos, as irregularidades que são praticadas _e os patro- GovernO Sarney, em que cada cidadão era um fis-cal do Sarney,
que rheSmo -assiin hão funcionóu'po"rque, qUando o público
cínios que são fdtoS. É ComUm no--Br-aSil~ sabemos disso,
tinha boa vontade e telefonava para uma repartição do Goversermos procurados por determinados contribuintes amigos
no, esta não respondia. Entãq, não funcionãva o sistema de
nossos, dizendo que estão s-endo cobrados pela Re~ita,_ com
cobrança. Os fiscais, normafinente, nas diver~as formas de
vistas a dar um jeitinho! É algo contra o qual não podemos
arrecadação exíStenteS rio :Br"asll, são acusadOs, muitãs veZes,
fazer nada, porque está na mentalidade, na cultura do povo
de auferirem vantagens, propinas, comissões no momento em
brasileiro de que é necessário quebrar urri--gã.Iho para não
que vão procurar exercer sua ação, perdendo o fisCo aquilo
se pagar imposto.
-que serviria pan:Cauriientar o Tesouro do País. Talvez, realHoje, é o grande problema do empresário brasileiro, do mente, seja conveniente que as assessorias e 6i:gãos técnicos
homem que produz riquezas, porque o pobre já está total- deste País aprofundem mais na leitura da proposta de Henry
mente penalizado, na medida em que quando vai comprar .George, que foi, no século passado, se não me engano, motívo
o_ alimento _ou qualquer outra coisa ele já está pagando uma de muita atenção por parte de todos aqueles, como_ V. Ex~
carga tributária.
e como todos nós, interessaâõs- em encontrai- unl.a fórinulaEntão, a maior· preocupação dessa massa é exatamente de resolyer esse problema tão-grave e tão .importante quarito
procurar os desvãos da lei, procurar os desvios ·exatamente ao equilíbrio da balança financeira e individual da grande
para sonegar, para não pagar. E ternos presenciado_ um núme- coletividade a que pertencemo~. Muito obrigado a V. E~
ro de denúncias que "têm surgido.
Acredito, piamente, que se itós criarmos um mecanismo
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Eu não tenho condições
mais racional, mais lógico, para a arrecadação dos tributos, .de falar aqui sobre tributos ·nos Estados Unidos. Mas quem
um mecanismo menos complicado e com uma variedade tanto conhece os Estados Unidos sabe que, fundamentalmente, o
quanto possível menor do que esse leque que temos hoje, principal imposto que sustenta aquele grande império, aquela
seguramente o Estado terá condições de fisc_alizar Qielhor para grande nação é o Imposto de Renda. Não há renda nos Estados
que o recolhimento seja feito. Evidentemente que essa sone- Unidos que não seja tributada. Funciona.
gação não parte ào pobre. O pobre já está, como eu disse,
Na parte dos Estados e dos Muhicípios, há o tributo
pagando os impostos quando levanta e vai comprar, às vezes~ sobre a mercadoria, pago ·no ato da coq1pra, que varia de
-aquele que pode-, um litro de leite.
3 a 5%, dependendo do Estado. Fundamentalmente, são esses

toda a parafernália necessária ao seu funcionamento. Gostaria
de conversar, posteriormente, com V. Ex• para que me ajuda~
dasse a usar a capacidade de especialistas em Constituição,
como o Senador Josaphat Marinho, para ver como poderíamos
organizar um projeto de _simplificação, mas, sobretudO, um
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dois impOstos que fazem daquele país o monumento que se

a maneira de_ dar governabilidade ao País, de proporcionar

vê.

condições melhores.
No Brasil, temos -14 tributos, -além da concessão de subsí-

dios ou- formas de abatimentos do Imposto de Renda, que,
na verdade, traduzem-se em subsídios para determinadas empresas, para determinados comportamentos, extremamente
conflitante com a finalidade da arrecadação do tributo.
O tributo tem que ter uma destinação social, tem que
cumprir uma funçãO sõ-tl~al. Agora, se é descontado porque
é preciso dar sustentação à Embraer, ao projeto agrícola que
eStá sendo feito no Pará e a um_determinado projeto telefônico

em tal lugar- se a pessoa participar com a compTa de algumas
ações - , tem que haver um determinado controle acerca
disso. Na Europa, sei que alguns países _exercem uma atividade
de incentivo diferente dessa do abatimento do Imposto de
Renda. Qual e a forma de que aqueleS países_ adiantados
se utilizam? E aí não vai nenhuma contradita ao que afirmou
o Senador Epitácio Cafeteira,- quando falou em quem produz
tantos bezerros e não recolhe imposto, onde tudo é feito evi~
dentemente através de estatísticas com dados concretos, não
propiciando essa sonegação louca que sabemos aqui exiStir.
Na França, por exemplo, se um agricultor aumenta o
seu número de vacas leiteiras ou se aumenta sua produção
de trigo de um para dois hectares, vai ter um incentivo. Quer
dizer, há verdadeiramente um incentivo para que aquela pessoa produza. Agora, não vejo sentido nesses mecanismos que
criamos aqui; temos que partir para uma realidade.
Cl Brasil, para se salvar, não pode continuar com essa
sistemática- que éstariiOs Vivendo: o ·corporativísrilo, de um
lado, e o protecionsimo do Estado com relação a determinadas
providências-, de outro.

O Sr. Epitácio Cafeteira- Peimite-me V. E~ um ap3ite?
OSR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço V. Ex• com prazer,
nobre Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio CateteiJ-8-~ Nobre se-nadófM::úlrício Cór~
rêa, quando falei, ainda há pouco, sobre o imposto sobre
a riqueza, queria dizer que·· se trata de uma forma, também,
de o Govefno direcTona·r -Si{a pOlítica ecónôrtlica. Se se- ptecisa;
por exemplo, de maior produção de grãos, pode incentiVar
o que produzir mais. 'Pode, ainda, estabelecer a diferença
entre a riqueza urbana e a riqueza rural, dando um incentivo
sob a forma exatamente de cobrar menos; direcionandu _Q
capital para o lado que quiser. Ele escolhe a riqueza não
produtiva para ter uma alíquota maior. É daro que não será
menos alíquota para riqueza sobre uma fazenda produtiva
em relação a uma terra inlprodutiva; uma faZerida e uma
casa na beira da praia no Rio· de Janeiro.
O Sr. Oziel CarDeiro- V. Ex~ me concede um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Darei o aparte logo
em seguida, Senador Oiiel_Çarneiro.
Examinei a emenda que o Governo manaou, o Emendâo,
sobretudo nessa parte tributária. Com relação ao texto genérico, eu, por exemplo, em sã consciência, não tenho condições
de dar-lhe o meu apoio; e como, seguramente, o :rheu Partido
não o dará, em virtude da dificuldade que temos para enfrentar
a questão relativa à quebra do monopólio.
Ora, a Petrobrás foi uma cria_ção da Lei n~ 2.0_04._D_uran_te
a sua longa existência como lei ordin~ria, n~o teve problemas,
inCorporou-se ao texto cõnstituci_OnªL Já o Presidente quer
acabar com o monopólio do pe~r~leo porque entende ser essa

_

Não co-ncordo, como também em relação às Telecomunicações não_ posso concordar. Enfim, é.difícil para ffiim;-dentro da minha visão, promover o maior esforço· pa-ra votar
aquelas emendas_. Não tenho condições seguramente.
No entanto desenvolveria o maior esforço possíVel, estaria disposto a examinar, a dar uma contribuição honesta, patriótica, se o Governo pretendesse, por exemplo, fazer uma
correta reai"tiCulação, uma rearrumação da carga tributária
no Br:asil, como modjfiCar a questão tributária colocada no
texto constítuciorial, de tal modo que o Município não fique
prejudicado- porque estão querendo prejudicar o Município
-, que os Estados possam receber oxigênio para viver e que
a União tenha um certo conforto para poder administrar as
suas responsabilidades.
Isso_não teria uma solução imediata, porque a emenda
coristitucíona1 tem a sua tramitaçãO- solen~. tem o seu rito,
e não pode ser analisada com essa pressa que se pretende,
mas estaríamos marchando para uma solução futura. Acredito
qüe se -ordenássemoS uma reforma de maneira mais racional
- q_9servando 9 Direito Comparado, qUe deu ceito nos Estados Unidos e está dando certo na França em termos de tributos
-_poderíamos, quem sabe, até sair desse entendimento, que,
na verdade, é uma acusação reciproca de''a" contra "b".
O de que precisamos, fundamentalmente, no meu modo
de entender, é uma n;:formulação fiscal e tributária. O Presi~
dente da República precisa tomar consciência de que será
difícil para nós promover as reformas que Sua Excelêncía
pretende, como, por exemplo, acabar com a estabilidade.
Entendemos que a estabilidade é algo que se compatibiliza
com o_ exercício da cidadania, porque quem se submete a_
uln coricurso, passa por um estâgio prObatório e a -ter difeito
à segurança. Se acabarmos, de uma hora para outra, com
a estabilidade, a intraqüilidade será levada para dentro de
cás::t, Acredito que, essencialmente, a espinha dorsal, o núcleo
da questão está nessa reforma fiscal e tributária que haverá
de ser empreendida o mais rápido possível, de tal maneira
que haja um controle na arrecadação, porque do jeito como
es~á_ fica impossível. Algo assim que parta do próprio re_colhimento pelo banco, evitando tanto quanto possível a presença
do fiscal, não porque se queira denegrir a sua imagem como
um todo, mas porque·é próprio da condição humana o apadrinhamento. Ê preciso que haja um ordenamento nesse sentido,
e acredito que aí poderia haver um fluxo com a racionalização
dos tributos. Confesso a V. E~ não ter uma solução pronta
e acabada, mas uma preocupação fundamental, uma meditação, uma reflexão profunda de que todo esse desastre brasileiro está na forma cOmo atribuímos a cobrança dos impostos
no Brasil - essa parafernália que nós criamos. No instante
em que encontrarmos instrumentos e- mecanismos onde todos
pagarão os impostos, sobretudo as grandes fortunas, as grandes transações-imobiliárias, conseguiremos, a meu ver, um
resultado mais favorável.
O Si-. JOSãf>hat Mafinho- Permite-me V.-Ex~ uni aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com muita honra, nobre
Senador.
O Sr. Josapbat Marinho- Não sou especialista em finanças, mas a observação na vida política e administrativa me
faz-concordar com V. Ex~ e, de um modo geral, com a opinião
dos que já intei"víeram-no debate, no sentido de que a simplificação do quadro tributário é essencial, seja- quanto à redução

