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1 Reforma da Previdência 
I 
I 
I 

l 
i 
~ 

As contradições do governo 
I JAIR SOARES * 

I Q sistema previdenciário 
~ brasileiro, em sua formu
llação vigente, é cheio de proble
lmas que o tornam inadequado 
iàs suas finalidades, mas, mesmo 
!assim, vem atendendo o traba
•lhador nas suas aspirações e ne
!cessidades mínimas. 
I O projeto de emenda consti-

l' tucional originário do governo, 

1
entretanto, e que trata da refor
ma da Previdência, não traz na
Ida de novo para o segurado. 

!
Não confere vantagens. Pelo 
contrário, restringe os direitos, 

1ensejando problemas sérios no 
.campo jurídico. Se aprovado na 
I forma original, as repercussões e 
loonseqüências poderão ser de
sastrosas para a sociedade brasi
leira. 
. A retirada de direitos adqui
~:uP.~~e de beneficios é, em suma, 
• s<Jmen:onstitui a base da pro-
-consid,Overnamental. Reúne, a 
·cerebr:, o maior conjunto de 
.faéior <as restritivas e supresso
' nervos irei tos sociais conquista
..Qdulton nenhuma perspectiva, 

· EMX;a ou mediata, de quai-
'J D(lmpensação. 
'}Jrodttmos alguns aspectos: o 
córteX> está propondo, entre 
·plicaÇ· mudanças, a supressão 
rvrtávyuste das pensões dos imi.
ra d<A Constituição Federal 
acab4ece que, quando o fun
gênit':io ativo for reajustado, o 
curá\) também o será. 

A ira também o reajuste das 
)nistas, em prejuízo evi
das viúvas dos segurados. 

11
nente, retira o auxílio vita

JÜ idoso após 70 anos e que 
' · · ~ove não ter condições de 
~Wtivência. E mais: revoga o 
· rpio da paridade e da inte
.- ·: Sdade inseri to na Carta 
lnst1a, onde regrado ganhe· o 
'E~ ~tio in~ti"" ;.,.,,llln"'~ntt:to aA 

pudessem valer-se dessa prerro
gativa. 

A proposta do governo fere, 
também, o princípio federativo, 
ao pretender acabar com a au
tonomia dos estados-membros e 
municípios. Se for aprovada, re
feridos entes não mais poderão 
legislar sobre matéria previden
ciária, remetendo tudo à compe
tência privativa do I}'l"SS, crian
do o Sistema Unico de 
Previdência Brasileiro. Isto é 
inadmissível! O INSS precisa, 
primeiro, de uma reforma para 
resolver sua própria estrutura e 
corrigir suas deficiências, e que 
são tantas e tão gritantes. 

A reforma da previdência é 
necessária. Mas é preciso não 
esquecer que~ antes de se criar 
um Sistema Unico de Previdên
cia, é imperioso introduzir as 
reformas no INSS para enxu
gar, sanear e melhorar o seu · 
atendimento, dando à institui
ção condições permanentes de 
natureza atuarial, matemática, 
estatística e demográfica, de 
molde a identificar a expectativa 
de vida no trabalho, instituindo 
ainda um sistema de fiscalização 
para combater a sonegação, a 
inadimplência e as fraudes, atra
vés da valorização do corpo 
funcional e, quem sabe?, crian
do mecanismos indiretos onde 
participem empregados e em-
pregadores. . 

Criar um Sistema Unico de 
Previdência sem resolver a espi
nha dorsal do existente é, no 
mínimo, reviver a desastrosa 
unificação dos institutos rios 
idos de 1967. 

Já que o governo insiste em 
promover esta reforma, a Câ
mara e o Senado têm o direito e 
a obrigação de alterar o que for 
indispensável ao bem-estar da 
P?Pulação, em consonânci~ não 
,..~ ,.,.-..-- .., .... ,. .. ,...,.,., 'U'_L11....,j-n-f: •• rnD 

CRÍTICAS E SUGESTÕES 

É preciso ampliar o debate 
THOMÁS TOSTA DE SÁ* 

G raças à intervenção dos sindi
catos dos trabalhadores, a Re

fom1a da Previdência tomará novos 
rumos. O· acordo realizado pelo rela
tor e o governo foi objeto de críticas 
por parte das classes trabalhadoras, 
que passaram a exigir um debate mais 
amplo com a sociedade, sobre o que 
se pretende com esta refom1a. · 

Sou dos que têm reclamado esta 
ampliação do debate. Em que .pese o 
esforço do ministro Stephanes, e o 
trabalho da Comissão Especial para 
análise da proposta de Refom1a da 
Previdência, o tema não motivou ou
tros setores do governo, ou uma par
cela mais ampla do Congresso, nem 
os meios de comunicação em geral, ou 
a sociedade como um todo. Em con
seqüência disso, o único efeito práti
co, até agora, foi uma corrida a pedi
dos de aposentadoria, principalmente 
daqueles beneficiários de vantagens 
especiias. A abordagem da Refom1a 
da Previdência, dentro dos princípios 
de Seguridade Social, prescritos na 
ConstituiÇão de 88, considerados por 
alguns setores como intocáveis, pare
ce-nos um grande equívoco. Somos a 
favor do princípio de Seguridade So
cial; porém, é preciso separar os prin
cípios de assistência social e saúde. de 
caráter universal e não contributivo, 
do princípio de previdência, de natu
reza eminentemente contributiva. 

Se quisem1os estender, universal
mente, o princípio de previdência não 
cOntributiva a uma faixa de assalaria
dos de baixa renda, é preciso com
preender que isto não é mais previ
dência, mas sim assistência social. O 
que desejamos, então, como primeiro 
passo na refom1a previdenciária, é se
parar os orçamentos de assistência so
cial, saúde e previdência. Os dois pri
meiros, pela sua natureza não 
contributiva e universal, seriam vota
dos junto com o orçamento fiscal da 
União. Caberá à socie-
dade definir o quanto 
do o_r_çamento estará 

to da poupança, para geração de no
vos empregos. 

Quando vejo as forças sindicais 
protestarem contra a Refom1a da Pre
vidência, gostaria de vê-las também 
reclamar a importância dessa Refor
ma para a geração de novos empre
gos. 

Mas não é só esse o beneficio que 
trará o regime de capitalização. Ele 
pem1itirá ao trabalhador tornar-se só
cio do crescimento econômico brasi
leiro. Dará início a um . processo de 
redistribuição da propriedade, seme
lhante ao que já ocorre nos Estados 
Unidos, onde os fundos de pensão 
privados representam, hoje, mais de 
50% do PIB. Lá, a propriedade acio
nária em 1950 era 95% detida pelos 
indivíduos. Hoje é 50% detida pelos 
fundos. 

É por isso que também temos de
fendido que no processo de transição 
opcional que se deve estabelecer, do 
regime atual de repartição para o no
vo regime de capitalização, aqueles 
que optarem pela migração possam 
utilizar parte do seu bônus previden
ciário como moeda de troca por ações 
de empresas privatizadas. 

E que não se atrase o processo de 
privatização para viabilizar esta ope
ração. Basta para isso que um percen
tual das ações da empresa estatal a ser 
privatizada seja separado para troca 
posterior pelo bônus previdenciário 
daqueles que o desejarem. A outra 
parcela de bônus previdenciário seria 
representada por títulos de longo pra
w do governo, resgatáveis por oca
sião da aposentadoria dos indivíduos. 

Indaga-se sempre como se finan
ciaria o estoque dos aposentados du
rante este período de transição. A res
posta é simples. Mantém-se o atual 
sistema de contribuições das empresas 
até que esta transição esteja concluí
da. Como o estoque será decrescente. 
também será decrescente a contribui
ção das empresas, pem1itindo-se que 

ao final qe alguns anos 
desonere-se a folha sa
l ria! a em resas. 



_ade in scrito na Carta 
Instm, onde regrado ganhe o 
·EsP.ado inativo igualmente ao 
· ôo oercebia na atividade. 
rrl<~omo está, a proposta do go

·Ih.lo atropela situações jurídi
nrconstituídas, ao vedar a·per-

._CJ>ção simultânea de proventos 
f ·aposentadorias com cargos 
i!blicos e empregos permanen
·s, providos via concursos de 
1Qvas. Mas, contraditoriamen-

. ·. ,e de forma casuística, faz 
~ssalva quanto aos titulares de 
. :ugos em comissão - funções 
•. : confiança - aposentados e 
.,tornados ao serviço público, 
~a flagrante injustiça. 
r Trata também desigualmente 
~ situações iguais. Extingue a 

.pósentadoria proporcional por 
fempo de serviço, de 25 anos 
para a mulher e 30 para o ho
rnem, bem como a aposentado
pá· · especial de professor. Mas 
garante os direitos de aposenta
~oria e pensão daqueles que es
tejam em gozo do beneficio ou 
que na data da promulgação da 
€menda tenham implementado 
s 'requisitos para obtê-lo. Míní
~â coerência indicaria que to
dos os que tivessem implemen
~ado os requisitos · à inativação 
! ·r 
I 

o r 
indispensável ao bem-estar da 
população, em consonância não 
só com as suas expectativas, 
mas com as suas reais necessida
des, tudo sob a tutela do direito, 
da legalidade e, sobretudo, da 
constitucionalidade. 

Não se pode admitir uma le
gislação que retire direitos ad
quiridos e se constitua em ultra
je à sociedade, que não pode ser 
conspurgada em sua aspiração e 
liberdade de alcançar uma vida 
digna, especialmente quando em 
idade avançada. 

A reforma deve desenvolver 
mecanismos para a administra
ção segura e confiável da Previ
dência, mas sem penalizar o es
forço do trabalhador que 
investiu e acreditou, sob a égide 
do Estado, na segurança e tran-
qüilidade de seu futuro. · 

Assim, sem reformular a pro
posta do governo, não será pos
sível realizar a reforma da Previ
dência, de modo a conferir 
beneficios a todos os que sempre 
tiveram o seu próprio trabalho 
como fonte e meio de sustento. 

• Deputado federal (PFLIRS), ex-ministro da 

Previdência, presidente da Comissão 

Especial de Reforma da Previdência 

I 
I ' 

I , 
Outras soluções 

ROf3ERTO PIRES * 
I 
''Mudam-se os tempos, 
l mudam-se as vontades. 
~uda-se o ser, muda-se a confian
~<FÃodo mundo é composto de mu-
4~nças, tomando sempre novas 
qu;.tlidades." (Camões) 
~ É evidente que também con
Jordamos com alguns pontos de~ 
tendidos pelo ministro Reinhold 
~tephanes. São poucos ---' é ver
~ad~ - mas achamos que alguma 
Çoisa deve ser mudada na legisla
~ão da Previdência Social. E co
!héçamos destacando a necessida
de de modificarmos na sua 
strutura de custeios x benefícios. 

Wão h~, .entre aposentados e tra
J?a!.~adores na ativa, quem não con
~orde que é urgente o reapare
!Jutmento do sistema de .arrecada
~o ' e fiscalização, reduzindo a so-
4egãção e - o que · é pior - a 
~prbpriação indébita de muitas em
pres'as, que descontam a contribui
Ção previdenciária de seus emprega
dos, não as repassando ao MPAS. 
i 'Concordamos ainda que a so
lução está em administrar melhor, 
<{rrecadar mais e reduzir as frau
d~,$ -V. entendemo, que, para isto, 

·~ 

não será necessário "desconstitu
cionalizar-se" os dispositivos da 
Carta Magna que ainda nos ofe
rece algumas garantias, remeten
do-os para a legislaÇão ordinária e 
deixando-nos à mercê de · fatores 
casuísticos que contribuirão para 
o nosso continuado empobrecimen
to. 

Com a Constituição de 1988 
em seu pleno vigor, não há. benefí
cio em manutenção pela Previdên
cia Social que mantenha o seu valor 
real e o "poder aquisitivo na data 
de sua concessão", o que é reconhe
cido pelo próprio ministro Rei- · 
nhold Stephanes, e é evidente que 
os aposentados e as pensionistas, na 
falta de outro fórum, têm que bater 
na porta dos tribunais em de(esa 
destes direitos. 

Em outros tempos, quando tí
nhamos maior facilidade de aces
so, resolvíamos nossas pendênCias 
com o próprio ministro, como 
aconteceu com o ministro Renato 
Archer, prevenindo-se assirri as des
gastantes demandas judiciais, en
gordando as contas bancárias de 
escritórios de advocacia que se es
pecializaram em questões previden
cwias. 

Temos plena consciência e não 
ignoramos que toda conta da ele
vada carga tributária que incide 
sobre tudo o que consumimos é 
descarregada nos preços e servi
ços, isto é. no conjunto da socie
dade, inclusive os encargos e di
reitos sociais, mesmo quando 
SOlJ.egados. 

Com a previdência complemen
tar, feita por seguradoras particula
res, já está praticamente assegurado 
o desconto de seus prêmios na de
claração do Imposto · de Renda. O 
mesmo acontece hoje com os planos 
de saúde, o que vale dizer que será a 
sociedade a garantir a assistência e 
uma velhice mais tranqüila às pes
soas mais favorecidas. É - como 
diz o ministro - o· pobre finan
ciando o sistema. 

, Se hoje mais de 70% dos bene
fícios em manutenção ·não passam 
de um salário mínimo, isto decor
re do descumprimento do disposi
tivo constitucional que garante a 
"irredutibilidade do valor dos bene
ficios", tendo o salário mínimo co
mo simples referencial, já que o 
mesmo vem sendo aviltado nos últi
mos anos, mal dando para a aquisi
ção de uma simples "eesta básica" 

i" de alimentos. 

Em relação à dívida histórica, 
embora possa não haver registro 
contábil, ninguém ignora os des
vios de recursos da Previdência So
cial para obras que nada tinham 
com o .sistema. O mesmo acontece 
com o FGTS e isto só uma audito
ria poderá levantar. A forma de · 
devolver aos cofres da Previdência 
estes valores, não temos como pre
cisar. Isto competirá às autoridades 
previdenciárias. 

Achamos igualmente que o pro
blema da Previdência Social nada 

·tem a ver com os sistemas paralelos 
da União, dos estados e dos municí
pios. Nem estamos defendendo pri
vilégios de nenhuma classe. Os apo
sentados e pensionistas pela 
Previdência Social vão continuar 
lutando com as armas que dispõem, 
defendendo com "unhas e dentes", 
seja pela via política, administrativa 
e judicial. Confiamos em nossa or
ganização que hoje se irradia por 
todo país e vamos continuar lutan
do. Os aposentados só querem ter 
uma velhice em paz e com tranqüili
dade, sem qualquer tipo de depen
dência. 

• Presidente da Associação de Aposentados 

e Pensionistas da Previdência Social no 

Estado do Rio de Janeiro- ASAPREY·RJ 

União. Caberá à socie
dade definir o quanto 
do orçamento estará 
voltado para essas 
áreas sociais. 

No que se refere à 
Previdência, desejamos 
que se dê ao contri
buinte a alternativa de · 
escolher entre o atual 
sistema, em regime de 
repartição, e o novo sis
tema, em regime de ca
pitalização. O regime 
de repartição atual é 
um regime de benefícios 
definidos, lastreado na 
expectativa de que os trabalhadores 
de hoje sustentem os beneficios dos 
atuais aposentados, na esperança de 
que, no futuro, venham a ser sustenta
dos pelas gerações mais novas. 

Ocorre que este sistema, adminis
trado pelo governo, na época em que 
a arrecadação era maior do que os 
beneficios a serem pagos, não consti
tuiu qualquer tipo de reserva para 
encarar os problemas que passaram a 
se agravar a partir da Constituição de 
88. A ser mantido como é, aqueles que 
desejarem continuar no regime atual, 
de benefícios definidos, terão que se 
sujeitar a um novo cálculo atuarial 
para fixação de suas contribuições e 
continuar correndo o risco de terem 
seu patrimônio administnido pelo go
verno. A ser mudado, aos que opta
rem pelo novo sistema em regime de 
capitalização, poderá se oferecer um 
leque de alternativas, todas atuarial
mente viáveis, administradas privada
mente. Os planos de prvidência pode
rão ser abertos ou fechados, de 
contribuição definida ou de benefícios 
definidos, de natureza coletiva ou in
dividual. É um regime que reflete o 
modelo político democrático que ca~ 
racteriza o riovo ciclo histórico que 
teve início recente. 

No campo econômico a criação de 
um regime de capitalização trará de 
imediato o aumento da formação da 
poupança interna, sem o que não ha
verá plano de estabilidade monetária 
duradouro. A atual taxa de poupança 
no Brasil, inferior a 20% do PIB, é 
muito pequena para viabilizar a reto
mada dos investimentos necessários 
-para o aumento de nossa taxa de cres
cimento. E, sem esse crescimento. que 

. ·deve ser acelerado, não teremos con
dições de resolver o problema do de
semprego atual e absorção daqueles 
que estão entrando a cada ano no 
mercado de trabalho. 

Parece-nos que é este o principal 
ponto a se enfatizar na Refoma da 
Previdência: a importância do aumen-

empresas, permltlnao-se que 
ao final c:le a lguns anos 
desonere-se a folha sa
larial das empresas. Te
nho conhecimento de 
mais de um estudo ela
borado por pesquisado
res da matéria que mos
tram a viabilidade desse 
modelo de transição. 

Finalmente, gosta
ria de chamar a aten
ção que o Congresso 
retomou em 8 de janei
ro a discussão e vota
ção do substitutivo do 
relator deputado Euler 
Ribeiro. 

Gostaríamos de destacar positiva
mente que, além do equilíbrio finan
ceiro e atuarial exigido para todos os 
regimes previdenciários e a criação 
do Registro Social do Cidadão, o 
substitutivo do relator remete a Lei 
Complementar a forma de oganiza
ção do regime geral da Previdência. 

Isto significa que, muito embora 
não se tenha dado a oportunidade de 
escolha entre o regime de repartição 
ou de capitalização, no texto consti
tucional, nada impede que a Lei 
Complementar defina um modelo 
misto que permita ao contribuinte 
optar por ter sua poupança previden
ciária em um modelo de capitalização 
administrado privadamente. 

Foi esta solução encontrada na 
Argentina que permitiu no seu segun
do ano de opção que quase 70% dos 
contribuintes optassem pelo regime 
de capitalização com administração 
privada. 

Uma vez aprovada a reforma 
constitucional, terá o Executivo um 
prazo de 6 meses para o encaminha
mento do projeto de lei complemen
tar ao Congresso. 

É fundamental que se vote duran
te a convocação extraordinária do 
Congresso a proposta de Reforma da 
Previdência, para que mais rapida
mente possa a sociedade participar da 
discussão da Lei Complementar. 

E desejamos que dessa vez os trà
balhadores brasileiros sejam ampla
mente informados sobre as diferen
ças entre os modelos de repartição e 
capitalização. Sejam também alerta
dos sobre os riscos da manutenção 
de um modelo arcaico, em que a~ 
gerações futuras estarão ameaçadas 
não só pela má gestão do Estado de 
sua poupança previdenciária. como 
também pelas mudanças demográfi
cas econômicas que impossibilitam a 
manutenção de um regime de repar
tição com garantia de benefícios de
finidos. 

• Empresáno 
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Governo pretende facilitar as fusões 
• Estudo planeja o esvaziamento do Cade, mas empresas envolvidas nesses negócios terão que pagar a conta da fiscalização 
CESAR BORGES 

BRASÍLIA - As empresas que 
planejam realizar fusões ou incor
porações de outras firmas enfren
tarão um obstáculo a menos, a 
partir de agora. O governo deve 
alterar as regras da lei antitruste 
em vigor, esvaziando o Conselho 
Administrativo de Defesa Econêr 
mica (Cade), hoje encarregado de 
aprovar ou rejeitar os negócios 
envolvendo fusões de empresas 
que representem concentração de 
mercados. Em compensação, as 
empresas envolvidas em fusões ou 
incorporações de grande porte se
rão obrigadas a pagar uma taxa 
ao governo - ainda não definida 
- para financiar investigações 
contra possíveis abusos do poder 
econômico. 

:~:~~~~r~~~v::d~;r~~~~~~ lsmar 
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Pela proposta em estudo no 
governo, discutida até agora em 
sigilo, o conselho só vai julgar os 
ca~os de atos de concentração de 
empresas considerados irregulares 
pela Secretaria de Direito Econô
mico (SOE), do Ministério da 

j Justiça. Hoje, todas as aquisições 
de empresas com faturamento 
bruto de R$ 400 milhões ou que 
venham a controlar 20% ou mais· 
de um determinado mercado têm 

' que ser submetidas ao Cade. 
Estrangeiros - O governo 

quer mudar a lei para evitar que o 
Cade atrapalhe o processo de 
aquisições de empresas no Brasil e 
o fluxo de investimentos estran
geiros. Segundo o entendimento 
de autoridades do governo envol
vidas nesse debate, o que o Cade 
hoje avalia como um monopólio 
nocivo ao bom funcionamento da 

novas tendências mundiais de 
mercado oligopolizado. 

Assim, a nova lei antitruste de
ve deixar claro que pretende re
primir o abuso do poder econô
mico que vise à dominação dos 
mercados, à eliminação da con
corrência e ao aumento arbitrário 
de lucros, tal como está previsto 
no artigo 173 da Constituição. 
Mas deve estabelecer regras que 
permitam que as empresas ou pes
soas prejudicadas possam se de
fender em um processo adminis
trativo. 

Taxa- As empresas conti
nuarão a ser obrigadas a informar 
à SOE suas aquisições ou fusões. 
Mas, a partir de agora, essas em
presas entrarão automaticamente 
no cadastro da SOE, e passarão a 
pagar uma taxa - emolumento 
-cujo valor ainda não foi defini
do. "O governo tem gastos absur
dos nas investigações que faz para 
instruir o processo e, ao final, não 
recupera nada do que gastou, 
quando os valores envolvidos nos 
negócios das empresas em exame 
são muito expressivos", argumen
ta titular da SOE, Aurélio Wan
der Bastos. 

O diagnóstico aprovado man
tém o Cade como autarquia inde
pendente, de cujas decisões não 
vão caber recursos a qualquer au
toridade do Poder Executivo. O 
grupo deixou ao presidente Fer
nando Henrique a escolha entre 
adotar a nova lei por Medida Pro
visória ou por meio de Projeto de 
Lei. 

--~-. 
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Guias facilitam suhfaturamento 
I 

~JOSÉ RAMOS 

___ ....;B;;.;;R.;;.A.;.;;S.;;.;;IL;;.:.;IA- Uma rede de em-
compatível com o preço do produto 
no mercado internacional. 

precisamos dispor de mecanismos 
de valoração aduaneira", afirma 
r ...... ..t D""'-~ o o .+o a.; a.to~o ;~r-\~::u~t_a 

concessionárias das marcas não 
têm como fraudar a lei", disse Ju-
,_:_ 1e ~• .... - ..... _... c;;: ..... Dll11tl"\ 

.• Ultrafértil/Fosfértil - R$3 mi
lhões - fertilizantes 

· • Dibrell.do Brasil Tabaco / lta-
. bra Exportadora de Tabaco do 

Brasil - não disponível - fumo 
• Fleishman e Royaljlndústria 
Cerqueirense - R$5 milhões - ali
mentício 

· • Brahma/Miller Brewing Com
pany/Miller Brewing (Skol)- não 
disponível- bebidas 

· • Sade Vigesa/General Elétric -
não disporüvel - hidrelétrico 
.11 Produtos Roche Químicos e 
Farmacêuticos/ Cyanamid Quí
mica do Brasil - US$1 ,3 milhão -
químico-farmacêutico 
• Linhas Corrente/Microlite -
R$ 4, 7 milhões - têxtil 
• Copesui/OPP/Polisul- não dis
ponível- petroquímico 
• Basf/Routtand Scand Flex Re
sinas/Scand flex Indústria Quími
ca- US$ 12 milhões- químico 
• Laboratório Silva Araújo/Dow 
Produtos Químicos - R$ 46 mi
lhões- farmacêutico 
• Paramount Lã Sui/Caribe In
dústria e Comércio/S/A Moinhos 
Santista- R$ 10,2 milhões- têxtil 
• Allergan - Lok Produtos Far
m&cêuticos/Laboratório Fruntost 
- não disponível - farmacêutico 
• Texcollor/Teka-Tecelagen 
Kwehnrich- R$ 18 milhões- têx
til 
• Cofap/Kadron -R$ 25,6 mi
lhões • auto-peças 
• Caraíba Metais/Mineração 
Caraíba - não disponível - mine
ração 
• Dystar/HoechstjBayer- US$ 1 
bilhão- químico 

• SHV Energy NV/Família La
ge/Minasgás - R$ 13,8 milhões -
inflamáveis 
• Mineração Floral(Bayer)!Cia 
Nitroquímica Brasileira (Vo.to
rantim) - R$ 4,8 milhões- minera
ção 
• Santista Alimentos/Cafepe 
(Moinho Campo Grande) • ;RS 
15,2 milhões - alimentício 
• K&S Aquisições(Colgate Pal
molive)/Kolynos - US$ 760 mi-
lhões · 
• Belgo Mineira/Mendes Junior 
- R$ 20 milhões - siderurgia 
• Indigo Participações/Fernafela 
-R$ 157,3 milhões- alimentíci'b 
• Smith Kline Beecham S/A 
PLC/Sterling Wintrop Inc • não 
disponível- farmacêutico '; 
• Exxon Energy Chemical~al
coChemical Company - não eis
ponível- químico 
• Laboratório Pfizer/Smitn Kli
ne Beecham - R$ 10,8 milhões -
farmacêuticos 
• Flexis ind. e Com./Mons to 

. do Brasil/Akzo Nobel - não dis
ponível - químico 
• Colgate Palmolivejltap/Dental 
Pack - R$ 2,3 milhões - embala-
gens 
• Grace Produtos Químiw.s e 
Plásticos/Crown Química - R$ 
21 ,2 mil- químico 
• Glaxo do Brasil/Laboramrio 
Wellcome-Zêneca- U$ 14 bilhões 
(operação internacional) far~ma
cêutico 
• Eclin do Brasil/Mecano Fàbril 
- US$1,5 milhões- auto-peças,. 
Fonte: Cade/SDE ·, 

INDICADORES r 
I 
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- - =-.... 1-0-st.,----R_A_M-:0-::s---------~co~mnpaMltíVel com o preço do produto 
no mercado internacional. 

BRA SILIA- Uma rede de em- Negligência - As informa-
presas que realizaram !mJ?Ortaç~s ções estão no Black Book, livro que 
fraudulentas de automove1s no Im-
cio do ano passado, declarando va- tem os preços de todos os produtos 
!ores subfaturados para reduzir o passíveis de importação. Quando o 
pagamento ~e ~~l?ostos, valeu-se valor está subfaturado, o ministério 
de liminares JUdiciais para burlar os deve corrigir o valor da nota. Mas 
controles do Ministério da Indús- para concretizar os importadores 
tria, do Comércio e do Turismo. contavam com a negligência da tis-
Foi 0 que constatou o secretário de calização da Receita Federal, que 
Comércio Exterior do Ministério, também não conferia se o produto 
·Mauricio Cortes, que apresenta ho- importado estava de acordo com a 
je um relatório completo sobre as autorização de importação. 
denúncias de irregularidades nas As fraudes no âmbito do Decex 
importações, feitas ontem pelo jor- foram controladas, segundo Mau-
na! O Globo. ricio Cortes, a partir de junho do 

"Os casos decorreram da neces- ano passado, quando o órgão es-
sidade de se cumprirem decisões ju- truturou-se para derrubar as limi-
diciais, que determinavam a ime- nares no momento em que eram 
diata emissão das guias de importa- apresentadas. 
ção, não dando tempo para que o O secretário afirma que este. tipo 
Departamento de Comércio Ex te- de controle de importação por meio 
rior (Decex) fizesse o exame dos das guias é condenado pela Organi-
preços",justificou o secretário. zação Mundial de Comércio 

O setor de automóveis é um dos (OMC). O Brasil já abandonou a 
poucos setores em que a importa- prática na maioria dos produtos, 
ção ainda é controlada pelo gover- mas ainda a mantém no setor auto-
no, por intermédio das guias de mobilístico até que a Secretaria da 
importação. Quando o importador Receita Federal consiga se estrutu-
apresenta o pedido, o Decex deve rar para evitar as fraudes. 
conferir se o preço declarado está "Estes problemas mostram que 

SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO 
EMPRESA DE 1UIIISMO DA BAHIA S/ A-BAHIAlUIISA 
· CGC/MF No 15.225.01;C/0001-80 GOVERNo 

EDITAL DE CONCORIIINCIA PUBLICA No 001/96- DA BAHIA 
A EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA S/A ~~~~~~ aos int.,...,.._ que fanl realizar. no dia 
13 de fevereiro de 1996. âs 14:00hs na sede da BAHIATURSA sito no Jardim Praia da ArmaçAo. sJrrO - Centro de 
Conveções da Bahia, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA PúBLICA para ê allenaçlo do conj<Jnto 
de Edificações e Equipamentos relacionados no anexo ltl, denominado GRANDE HOTEL DE rTAAARtcA, !lituado na 
Rua Ruy Barbosa I Av. BeiriHMr, sln° na cidade de ltaperica, Estado da Bahia. Edital com as espec:itlcaç.Oe 
encontra-se â disposiçio, para aquislçao, pek> vaiOf de R$ 20,00 (vinte reais), na sede da Empresa, no horério 
comercial no endereço supracitado. 

Cidade de Salvador/Bahia, em 12 de janeiro de 1996 
A Diretoria 

BAHIATURSA 
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO 

pr 1samos â1spor éle mecanismos 
de valoração aduaneira" , afirma 
Cortes. Por este sistema, a importa
ção é autorizada independentemen
te do valor declarado pelo importa
dor. Mas, no momento em que o 
produto passar pela alfândega, o 
fiscal da Receita analisará o valor e, 
se encontrar divergência, corrigirá 
o imposto e aP,licará uma multa ao 
importador. "E o sistema que está 
vigorando para os produtos têxteis, 
por exemplo'~, explicou o secretá
no. 

Culpada- "A própria legisla
ção brasileira é a maior culpada 
pelas fraudes na importação subfa
turada de veículos." A opinião é de 
Emílio Julianelli, presidente da As
sociação Brasil~ira das Empresas 
Importadoras de Veículos Automo
tores (Abeiva), a entidade que reú
ne as importadoras · que não têm 
fábricas no país. 

Segundo ele, a legislação só de
veria permitir que concessionárias 
ligadas às marcas pudessem impor
tar os veículos. Acontece que a lei 
permite que qualquer loja promova 
a importação. Existe ainda a possi
bilidade de que a importação seja 
realizada por pessoa física. ' 'As 

I ~Ught 
fi'l~erv~çoe ele Elelttclclecle SA - --__ .. _1_ ·-· 

AVISO No CPC- 003/96 
CONCORR~NCIA 

No CCDA-3TI1-0001 /96 
FORNECIMENTO DE SERVIÇO 
Objeto: Execução de Serviços de Seguros 
de Ramos Elementares. 
O Aviso resumido do Edital foi publicado 
no D.O.U. de 15/01 / 96. 
Obtenção de Edital e esclarecimentos so
bre a licitação. na Av. Marechal Floriano. 
168 - sala 1 P-16 - Centro - Rio de 
Janeiro- RJ . no horário de 09 :00 às 16:00 
horas. 

COMISSÃO PERMANENTE 
DE CONCORRtNCIA 

I Aught 
fi'l......,.cle~IA 

•• ITAIPU 
I~ BINACIONAL 

----~- -· AVISO 
No SSU.A-009/96- LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 

Objeto: Conjunto de manobra controle AT. 
O Aviso do Edital foi publicado no O.O.U. 
de 15-1 -96. 
Obtenção do Edital e esclarecimentos so
bre a licitação na Av. Marechal Floriano, 
168 - Mezanino - Centro- RJ. no horário 
de 9:00 às 11 :00 horas. 

Diretoria de Administração 
Comissão Permanente de Tomada 

de Preços e Convite • Material 

CONCORR NCIA NACIONAL INS No 0054/95/BR. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE 0NIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEI
ROS EM FOZ DO IGUAÇU E NA ÁREA DA USINA HIDRELÉTRICA DE 
ITAIPU NA MARGEM ESQUERDA. 
AQUISIÇÃO: Os documentos estarão disponíveis para prévia anãlise, 
podendo ser adquiridos a partir ele 15/01 /96 até 29/01 /96 no horãno: 
09:00 às 11 :30 e 14:30 às 16:30 horas, na Rua Comendador Araújo, 551 -
Térreo- Curitiba-PR, mediante pagamento por cheque de pessoa jurí_dica 
ou em efetivo no valor ele R$ 90,00 (noventa reais), devendo ser adqumdo 
por pessoa credenciada pela empresa interessada. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 14/02/96 - 10 horas- Rua 
Comendador Araújo, 551 -Térreo- Curitiba- PR 
INFORMAÇ0ES: Fone (041) 321-4191 , Fax (041) 321-4454 

' > 

SUPERINTEND~NCIA DE COMPRAS 

o 

concessionárias das marcas não 
têm como fraudar a lei", disse Ju
lianelli, ontem, em São Paulo. 

O presidente da Abeiva não sabe 
muitos detalhes do esquema ilegal 
descoberto. Ele desconfia, entretan
to, não só de negligência, mas da 
conivência de funcionários do go
verno. "Não acuso ninguém, mas é 
muito difícil fazer a importação ile
gal sem a participação de funcioná
rios do governo", afirmou, 

Como funciona -,- .A fraude 
começa com a aprovação da guia 
de importação no Banco do Brasil, 
que não poderia ser liberada com 
um valor .menor ou maior que o 
estabelecido no Black Book. Mas 
ela não só sai do BB como passa 
pelo Porto de Santos, sem proble
mas. Um carro de US$ 15· mil é 
importado por US$ 9.800, e a eco
nomia cresce à medida que ·os im
postos vão incidindo sobre o carro: 
pela via legal, o importador pagaria 
R$ 46.817 pelo carro, mas a fraude 
permite que o carro.chegue por R$ 
35.721 , eçonomizados em Imposto 
de Importação, Imposto sobre Pro
dutos Industrializados e Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços. 

IPC-r/IBGE 
Março .............. ....... ... .' .. . 

~~~~~.:·::::::.:::~:·::::::::.:~~-.. 
Junho ........... · ................ . 
Acumulado no ano ...... .. ... . 
Em12meses .......... .. .. ... . 

IGPM/FGV 
Setembro ....................... . 
Outubro ......................... . 
Novembro .................... .. 
Dezembro ...................... . 
Acumulado no ano .. .. ...... .. 
Em 12mese$ ................. . 

INPC/IBGE 

' 1.41 
1,92 
2,57 
1,82 

10,83 
35,29 

-{),71 
0,52 
1,20 
0,71 

15,25 
15,25 

Setembro ...... .... ;.... 1,17 
Outubro................ 1,40 
Novembro............. 1,51 
Dezembro.............. 1.65 
Acumulado no ano... 21,98 
Em 12 meses ......... 21,98 

Fator de ConeçAo 
Residencial e Comercial 

IPCA' Anual 
~.~!'!'!ir~ ........................ .. ... . ~ .?2.4! 
1GP' 
~n~!!'~ ... ....................... ..... ~.!~?l! · 
IGP-M' 
Janeiro 1,1525 
' Aluguéis com venc. em dezembro. 

Til dia 13.12a 1l01 ......... 1,3224% 
-m dia 14.12 a 14.01 .. ...... .. 1,1856% 
Til dia 15.12 a 15.01 .. ........ 1,0061% 

PETR_ÓLEO BRASILEIRO S.A. 
PETROBRAS 
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

IPC/FIPE 
Setembro ............. .. 
Outubro ............... . 
Novembro ........... .. 
Dezembro ... ......... .. 
Acumulado/ano ..... . 
Em 12meses ........ . 

0,74 
1.48 
1.17 
1,21 

23,16 
23,16 

INDICADORES 
BTN01.01... .... .. ...... ... .. ... R$0,8991" 
UPC (1' trimestre). ............ R$ 12,77 
~~~~:........... .. .. .. .. . RS 0,8287 

dezembro ......... .............. 123,833"" 
IBAICNBV ....................... 22.014 

Setembro ............... . 
Outubro ..... ........... .. 
Novembro ............. .. 
Dezembro .............. . 
Janeiro ...... ............ . 

pontos 

R$100,00 
RS 100,00 
R$100,00 
R$100,00 
RS 100,00 

ICV/DIEESE 
Setembro .. .......... .. . 
Outubro .. ............. . 
Novembro .... .. ..... .. 
Dezembro .... ........ .. 
Acumulado/ano .... .. 
Em 12meses .. ... .. .. 

i % 
1,11S 
1,50 
2.79 

o 1.89 
' 46,18 
~18 

1-SENN ........................... 20.m 
POntOS 

IBV.......... ..... ...... .. ........ . 18.238 
DER Acumulado de pontos 
15.08.91 a 01.12.95 .. .. ....... 14.7e7.147936 
"Aiualizado pela-m. 
'"Base Dezembro 92 = 100. 

,, 

3% 6% 
Dezembro........... . 1,6888 1.9324 
Janeiro .. ............. 1,5899 't.8332 
Obs: Data de crildito. . f 
' fndice de atraso do recolhimento 

12101/96 15101/96 
Oez/96 ..... ........... O, 113422 O. t14025 
Jaol96........... .. .... O,CXXXXXJ O,OOXXXl 
Obs: Coeficiente de multa por atraso· 
do recolhimento. 

Outubro dia 01.10 .... .. 
Novembro dia 01.11 .. 
Dezembro dia 01.12 ... 

2,4400% Janeiro dia 01.01 ..... .. • 1.&467% 
},6413% 2,1623% Dia 15.01 .... ......... .. . 

1,9459% 

:::::R~Ur.lili.:~:••:::~Ji ::•::a~:::l 
Contratos até :11.06.94 (antigo IDTR) Contratos a partir de (11/(17{94 (Fator 
dia 15101......................... 0,00715044 Acumu-lado de Juros· TR/FAJ·TR) 

dia 15101..... ............... .. ... 1.,5!l5!1!m1 
'Fator Diário para Aplicação de Juros (Til) nos Contratos de Seguros. 

~: 

I . . !
~FURNAS "'R CENTRAIS ELÉTRICAS SA 

CGC 23 .274 194:00011J9 

MINISttRIO 
DE MINAS E ENERGIA Eletrobrás q 

Centro de Pesquisas e Deaenvolvlmento Leopàldo A. Miguez de Mello Aviso de Edital 
Concorrência Nº 

CO.S.APR. T.014.95 
. AVISO DE UCITAÇÃO 
CONCORR~NCIA PÚBLICA C€NPES 650.52.9002195 

Objeto : Compra, entrega; instalação e treinamento de 01 (um) Roteador 
Multiprotocolo, . 
Endereço: Cidade Universitária, Quadra 07, Prédio 11 , Sala 11.110, Ilha do Fundão, 
Aio de Janeiro- RJ, CEP 21 .949-900. Telefone (021) 598-6378. Fax (021) 598-6797 . 
Valor do Edital: R$ 10,00 (dez reais) . 
Critério de Julgamento: Menor Preço. 

. Abertura das Propostas: l5/02/96, às 09:00h, endereço acima. 

etropolitan 
· e cidad 

aze·ndo ·do r1o 
um espetácul 

icidada 
I O 2 f 9 

1.0bjeto:Execução de obras e 
serviços do Sistema FURNAS 

2. Obtenção dos Edltaie: 
Assessoria de Acompanhamento 
de ProjetoeConcorrência, rua 9eel 
Grandeza, 219 sala 1305, Bloco C 
Botafogo- RJ daa 9h àa 11 h • dp• 
14h às16h. 

3.Maiorea infonnaçõee no~ 
OfiCial da Untão ele 12.01.18. 

AaeMeor18de 
A~~o•~~ .. •~ 

Corooolt ...... 

Cllllene 

Viagem i 
4a..feira 

noseu m -

l t 
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Pregão de imóveis 
atrai associadas 
às terças-feiras 

O interesse despertado pelas Administra
doras de Imóveis associadas com o Pregão 
de Imóveis, todas as terças-feiras, a partir 
das l0h30min, está crescendo a cada sema
na. A quantidade de imóveis oferecidos à 
venda, a procura de imóveis para comprar, a 
oferta e a busca de imóveis para locação 
estão correspondendo a todas as expectati
vas da Diretoria Executiva, que vê mais um 
êxito nesse serviço prestado à comunidade. 

Além do Regulamento do Pregão de 
Imóveis, destinado aos representantes das 
Empresas associadas, a ABADI promoverá 
um curso sobre compra e venda de imóveis, 
com distribuição de formulários práticos aos 
participantes, criando condições de excelen
te serviço aos clientes. Segundo o coordena-

dor do Pregão de Imóveis, Rômulo Caval
cante Mota, "nosso objetivo é aumentar a 
oferta de negócios, tanto com mais imóveis 
para vender, como mais · compradores. A 
credibilidade da ABADI será fator funda
mental no incremento de novos negócios". 

Aqueles que procuram imóveis para com
prar poderão pleitear também os serviços do 
Pregão de Imóveis da ABADI. Lembra o 
presidente Isaldo Vieira de Mello: "As escri
turas, sempre que possível, serão feitas em 
nossa sede e vamos pleitear que as partes 
recebam uma comprovação de que o negó
cio foi realizado por determinado Cartório, 
livro, folhas, data, valor etc., tudo com 9 
aval da ABADI." 

SOLUÇ~O PARA SÍND!COS, 
CONDO~OSECONDONUNOS 

A Sul América Seguros Gerais, em 
conjunto com a ABADI -Associa
ção Brasileira das Administradoras de 
Imóveis, lança este mês o Seguro Con
domínio Garantido, um pro~uto iné
dito no mer!ado, que garante as ina
dimplências de cotas condominiais, por 

: quaisquer motivos. 
O produto é resultado de amplos 

estudos realizados conjuntamente pe
los técnicos da Sul América e por vá
rios administradores, e vem atender 
aos anseios dos Síndicos, Condomínios 
e Condôminos. 

A principal vantagem do produt~ é 
possibilitar o equilíbrio orçamentário 
dos condomínios, além de evitar des
gastes nas cobranças de cotas em atra
so, cobranças essas realizadas direta-

mente pelo Corpo Jurídico da Segura-
dora. ·· 

Para poder contratar o Seguro, o 
Condomínio precisa atender duas exi-
gências: . 
A) Ser regido pela Lei 4591 (Lei de 
Condomínio); 
B) Estar vinculado a uma administra
dora de imóveis associada à ABADI. 

Segundo avaliação dos associados 
da ABA DI, o produto sert a solução 
para os problemas de inadimplências 
em Condomínios, alcançando, com is
so, ampla aceitação no mercado. 

O lançamento do novo seguro será 
no dia 23 de março corrente, às 18 
horas, com a presença de Diretores da 
Sul América e da ABADI, seguindo-se 
um coquetel. 

Entre o presidente da Diretoria Executiva, !saldo Vieira de Mello, à 
esquerda, e do Conselho Deliberativo, Paulo Cesar Le~!, o juiz Onurb Couto 
Bruno exibe o título de Sócio Honorário da ABADI. A homenagem foi 
justificada pelo reconhecimento à participação daquele magistrado em pa
lestras, cursos, conferências e convenções da ABADI ao longo dos anos, 
sempre com a preocupação maior de orientar no esclarecimento de dúvidas. 
Em nome dos fundadores da ABADI, o conselheiro Geraldo Rezende Ciri
belli enviou mensagem ao homenageado destacando que, "a exemplo dos 
demais sócios honorários, nomes como o se!J dignificam nossa instituição". . . 

O conselheiro da ABADI e diretor de Relações com os poderes Judiciário e , 
Legislativo, Geraldo Beire Simões, recebe do deputado Jorge -Leite, à esquer
da, o diploma e a Medalha Tiradentes, com que foi agraciado pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esta é a maior /áurea concedida 
pelo Poder Legislativo do Estado a pessoas que se destacaram na sociedade. 
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ADACO ADMINISTRAÇAO E CORRETAGEM LTDA. 

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMINIOS- LOCAÇÃO 
DEPARTAMENTO JURÍDICO SOB DIREÇÃO DR. FERNANDO DA SILVA FONSECA. 

19 Anos de Tradição • Tel.: 224-4144 

ABADI· oo Av. Nilo Peçanha, 26 Gr. ~ 110 cRecl J 1547 

ML ADMINISTRAÇÃO 
DE IMÓVEIS LTDA. 

DIREÇÃO: MANOEL DA SILVDRA MAIA 

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 
"' ELOCAÇAO 

PRAÇA OLAVO BILAC, 28/1608 
CENTRO • R. JANEIRO 

Tel.: 221· 4428 
Fax.: 224-0718 

ABADi 551 t CRECI J.1246 t SECOVI 165 
ttrt:mt:r:r:r::r:~jfmr::::::t=t:r:wurtm:rm::;:riw::r:nrrr::::::::::t3::::::::=::rt::::::::::~m:m::::::::::::=:::::::m::: :=: ::J • 

I Admlnistraçio de Bens Lida. 
DlreçAo: Dr. GERALDO BEIRE SIM6ES 

LOCACOES-COMPRA-VENDA 
. CONDOMfNIOS 

Rua da As~e~bléla, 10 Gr. 2.911. Tels.: 531·1632 
ABADI 312- ABAMI- CRECI J 2082- BNI i11 

Tempo de construir 
Com apoio da ABADI e do 

SECOVI-RJ, a CBIC -
Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção e o Sinduscon- Sin
dicato da Indústria da Constru
ção Civil no Estado do Rio de 

. Janeiro estarão promovendo, de 3 
a 5 de maio próximo, o 62° ENIC 
- Encontro Nacional da Indús
tria da Construção, no novo Cen
tro de Convenções do Hotel In
tercontinental Rio, na Praia de 
São Conrado. · 

Sob o tema "Brasil, tempo de 
construir", serão discutidos com 
autoridades federais, estaduais e 
municipais estes temas de primei
ra ordem: I - Diretrizes para nova 
política de habitação; 2- A inova
ção e o tradicional nos sistemas de 
Financiamento; 3 - Problemas e 
oportunidades com o Mercosul; 4 
- A competição internacional no 
Setor; 5 - O aperfeiçoamento da 
Lei de Licitações; 6 - As novas re
gras na Concessão de Serviços 
Públicos. 

Segundo os promotores, parti
cipar do 62° ENIC significa se 
atualizar com esses temas, através 
do debate com especialistas e per
sonalidades nacionais e estrangei
ras, influindo democraticamente 
nas decisões que moldarão um 
novo país e uma nova indústria 
de construção. Para se ter uma 

idéia, devem reunir-se no concla
ve I mil empresários de todo o 
Brasil, representando cerca de 2D 
mil empresas da área de constru
ção. 

Pelo que se vê, os empresários 
da construção civil estão 
preocupados com os problemas 
do setor, no qual se ressalta o da 
habitação. Para a abertura do 62° 
ENIC, foi convidado o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, en
quanto alguns ministros de Esta
do, governadores e secretários já 
confirmaram suas presenças. Não 
se tenha dúvida, portanto, de que 
esta arrancada da Indústria da 
Construção é um sacolejo oportu
no para o despertar oficial e a 
agilização do apoio necessário na 
certeza de que é tempo de cons
truir. 

Numa feliz coincidência, assis
timos ao lançamento da Campa
nha da Fraternidade, em mensa
gem do papa João Paulo 11, no 
dia I o deste mês, inicio da Quares
ma. Ele apelou para a solidarie
dade cristã entre os brasileiros. 
Sob a tutela da Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil, ess~ 
campanha tem cor"relação com os 
mais aflitivos problemas nacio
nais: crianças abandonadas, ido
sos, doentes, presidiários, famílias 
desempregadas e sem moradia. 

Se analisarmos os dois últimos 
itens dessa campanha, podemos 
concluir, facilmente, que o apoio 
do governo à construção civil já 
por si representa programa digno 
de aplausos, porque um país com 
mercado imobiliário ativo inclui a 
construção e urbanização de ter
ras, cria vivendas adequadas e 
mantém o povo· voltado para o 
trabalho e dedicado a empresas 
progressistas. Estamos conscien
tes de que a saúde social de um 
país está ligada à habitação. Exis
te, portanto, necessidade de cons
truir com maior participação ou 
apoio do governo nesse campo de 
atividades, tal como propõe o 
ENIC. 

É inútil proclamar-se que o 
Erário está abarrotado, que abri
mos nossas fronteiras às importa: 
ções, que o Produto Interno Bru
to cresce a cada mês, quando con
tamos com a riqueza nas mãos de 
uns poucos, numa afronta à po
breza extrema da maioria sem em
prego e sem teto. Vamos ouvir a 
lição da Fraternidade, recomen
dada nos Evangelhos, mas é nos- . 
so dever abrir as portas do traba
lho remunerado, construindo e re
cuperando rodovias, edificando 
habitações e dando emprego a 
quem vive à margem da história e 
da vida. 

Tobias Pinheiro 
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Convenção de Condomínio 
"Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas 
para com os filhos dos homens." Salmo 107- v. 21 
ISALDO VIEIRA DE MELLO 
Presidente da ABADI 

Muito se têm escrito sobre este te
ma, de tal forma que sua essência tor
na-se presa ao alcance dos interessa
dos. A meu sentir, nenhum autor pode 
suplantar os comentários do grande 
civilista, professor Caio Mário da Silva 
Pereira. Falo nesse nome com todo o 
respeito devido e admiração por esse 
notável jurista. Vejo-o quase diaria
mente carregando os seus 82 anos com 
vigor e sabedoria. 

Co-autor do anteprojeto que origi
nou a atual Lei de Condomínio -
4.591/64, ele é contrário a qualquer 
tentativa de modificá-la, visto que a 
considera atualizada e servindo aos 
objetivos para os quais foi criada. É 
dele a seguinte definição quanto à na
tureza jurídica da Convenção de Con-

-domínio: "O caráter normativo da 
Convenção de Condomínio é pacifica
mente reconhecido. Sua força cogente 
aos condôminos, seus sucessores e sub
rogados, e, eventualmente, às pessoas 
que penetram aquele círculo fechado, 
representado pelo síndico, e aceitas 
sem relutâncias." Um ponto, entre
tanto, merece a atenção do jurista: 
definir a natureza jurídica dessas "re
gulae juris". Mesmo os que sustentam 
a categoria contratual da Convenção 
concedem que se trata de uma institui
ção contratual "sui generis". Procura
mos, então, assentar a sua categoriza

. ção específica. É inegável que a Con
venção é uma declaração de vontade 
destinada a produzir efeitos jurídicos. 
A vontade criadora é a do agrupamen
to dos condôminos, que, por um ins
trumento em que se perpetua a sua 
emissão volitiva, gera um ato jurídico 
Oatu sensu), que deve ser recebido e 
tratado como fonte formal de direito. 

Nesta classificação, encontra guari
da a Convenção de Condomínio como 
um ato-regra, que se define como a 
manifestação de vontade dotada de 
força obrigatória e apta a pautar um 
comportamento individual. No pri
meiro plano do ato-regra está a Lei, 
como expressão volitiva do grupo so
cial. 

Afirma o eminente jurista que a 
Convenção difere da Lei, pelo fato de 
representar um "comando geral", en
quanto aquela se restringe a um agru
pamento de pessoas. A Lci obriga a 
tod'os os cidadãos; a Convenção disci
plina um número certo de condômi
nos. Assim, o preclaro mestre conclui 
o seu pensamento: "Não obstante, as 

regras estipuladas para regular a utili
Zação do edificio constituem uma fon
te formal de direito, como força obri
gatória, e que o direito assim constituí
do é chamado de estatutário ou corpo
rativo, razão pela qual seu fundamento 
contratualista, outrora admitido, hoje 
perdeu terreno, porque essa força 
coercitiva ultrapassa as pessoas que 
assinaram um instrumento de sua 
constituição, para abraçar qualquer 
indivíduo que, por ingressar no agru
pamento ou penetrar na esfera jurídica 
de erradicação das normas particula
res, recebe os seus efeitos em caráter 
permanente ou temporário." 

O art. 90 da Lei 4.591/64 assim 
prescreve: "Os proprietários, promi
tentes compradores, cessionários ou 
prominentes cessionários dos direitos 
pertinentes à aquisição de unidades 
autônomas em edificaç<!es a serem 
construídas, em construção ou já cons
truídas, elaborarão, por escrito, a 
Convenção de Condomínio e deverão, 
também, por contrato ou pqr delibera
ção, em Assembléia, aprovar o Regi
mento Interno da Edificação ou con
junto de edificações. 

Parágrafo 1°- Far-se-á o registro 
da Convenção no Cartório de Registro 
de Imóveis, bem como a averbação das 
suas eventuais alterações. 

Parágrafo zo- Considera-se apro
vada, e obrigatória para os proprietá
rios de unidades, promitentes compra
dores, cessionários e promitentes ces- . 
sionários, atuais e futuros, como para 
qualquer ocupante, a Convenção que 
reúna as assinaturas de titulares de 

direito que representam, no mínimo, 
2/3 (dois terços) das frações ideais que 
compõem o Cóndominio." 

Transcrevo aqui este artigo para 
dissipar dúvidas que me são dirigidas, 
pessoalmente, ou· por cartas, quanto à 
validade da Convenção de Condomí
nio no Registro Geral de Imóveis. Em
bora a Lei diga que "far-se-á o registro 
da Convenção no Registro de Imó
veis", não me parece que aquela deso
bediência a esse respeito perca a sua 
validade. Sendo um instrumento cons
tituído de direitos e obrigações que 
alcança a totalidade dos Co-Proprietá
rios de um prédio ou por eles assinado, 
tem força cogente aplicada sempre no 
ordenamento dos atos condominiais. 

Até mesmo feita por instrumento 
particular, obedecidos os ditames do 
diploma próprio, não poderá nenhum 
condômino furtar-se a obedecer o que 
nela se contém. Registrada ou não, 
desde que assinada por pelo mínimo 
de 2/3 (dois terços) dos proprietários 
de frações de terreno, tem forma de 
Lei; por isso deverá ser fielmente cum
prida. 

E os prédios sem Convenção? 
Aplicam-se os dispositivos da Lei 

4.591 /64 e as resoluções das assem
bléias. A Convenção é a "Constitui
ção" do prédio, e, como tal, no benefi
cio do ordenamento jurídico da maté
ria, deve ser cumprida em todos os 
seus termos. 

Não haverá paz no edificio se a 
norma cogente deixar de ser a bússola 
dos destinos do condomínio. 

Na homenagem 
prestada ao juiz 
OnurbCouto 
Bruno, que foi 
distinguido com o 
título de Sócio 
Honorário da 
ABADI,a 
advogada Maria 
do Carmo de 
Castro, da 
Administradora 
Vila Real Ltda., 
coloca na lapela 
do magistrado o 
distintivo ABADI 
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Depósito bancário com 
força de consignação 

GERALDO BEIRE SIMÕES 
Diretor de Relações com o Judiciário 

S ob o título "Novidade na Ação de 
Consignação em Pagamento", o 

culto advogado paulista Jaques Bus
hatsky, autor dos livros "Shopping 
Center visto pelos Tribunais" e "Loca
ção Comercial- Comentários e Julga
dos", publicou artigo no BDI- Bole
tim de Direito Imobiliário (I • decêndio 
- Fevereiro/95- Ano XVI- no 04), 
tecendo comentários sobre a Lei 8.951, 
de 13 dez 94, que alterou dispositivos 
do Código de Processo Civil sobre 
ações de consignação em pagamento e 
de usucapião. 

A certa altura do seu trabalho, o 
articulista disse que a) "a nova sistemá
tica (que não é obrigatória), feita sob 
medida para pendtncias sobre aluguéis" 
(os grifos são nossos) e arremata: "De 
fato, a cada recusa do locador, abria-se 
tormentosa via ao locatário, que preci
sava contratar advogados, pagar custas 
judiciais, comparecer a audiências, 
preocupar-se com a perfeita instrução 
processual. Agora, se a sistemática fun
cionar (o principal problema parece si
tuar-se em sua operacionalização pelos 
bancos), provavelmente serão elimina
das milhares de ações consignatórias". 

Ousamos, porém, divergir do talen
toso articulista, que tanto tem brindado 
seus leitores, entre os quais nos incluí
mos, ávidos de abeberarem-se do seu 
saber jurídico, dado à lume com fre
qüência. 

De fato, a nova sistemática, cons
tante dos novos parágrafos 1°, 2°, 3° e 4° 
incluídos no art. 890 do CPC, criou a 
possibilidade de o devedor ou terceiro 
"de obrigação em dinheiro" optar pelo 
depósito de quantia devida, em estabe
lecimento bancário oficial. 

Em outras palavras, o devedor ou 
terceiro, à sua livre escolha, à sua op
ção, poderá depositar quantia devida 
em estabelecimento bancário oficial, em 
lugar de propor ação de consignação 
em pagamento, previsto no art 890 do 
CPC. 

Antes do mais, acentua-se que a 
ação de consignação em pagamento é 
aquela destinada a ensejar a materiali
zação do decreto previsto no art. 972 do 

Cód. Cív. Bras., que dispõe sobre o 
pagamento por consignação, segundo o 
qual "considera-se pagamento, e extin
gue a obrigação o depósito judicial da . 
coisa devida, nos casos e formas le
gais". 

Todavia, o que interessa gizar neste 
escrito é do cabimento, ou não, do de
pósito da quantia·devida em estabeleci
mento bancário de aluguéis e acessórios 
da locação advindos das relações loca
tícias. 

Ao contrário do pensar do jurista 
Dr. Jaques Bushatsky, entendemos que 
não cabe ao locatário o direito de "depo
sitar" na forma regulada pela nova Lei 
8.951, alugueres e acessórios da locação. 

Com efeito, a lei especiai8.245/91-
Lei do Inquilinato- que dispõe sobre 
as locações de imóveis e os procedimen
tos a elas pertinentes, no seu TÍTULO 
li- DOS PROCEDIMENTOS, CA
PÍTULO III, regula "Da ação de con
signação de aluguel e acessórios da loca
ção" ficando, pois, afastada a ingerên
cia da lei fera! a apontada Lei 8.951, 
pelo que o locatário não poderá efetuar 
depósito bancário de alugueres e aces
sórios da locação. 

Cas_o ele, locatário, pretenda alfor
riar-se da sua obrigação, dó seu primei
ro dever de ''pagar pontualmente o alu
guel e os encargos da locação" (art. 23, 
I, Lei 8.245/91), no caso de injusta re
cusa do locador de receber o correta· 
mente devido, tem somente o caminho 
de propor ação de consignação em pa
gamento em juízo, observando a siste
mática do art. 67 e seus incisos da lei 
inquilinária, e não poderá valer-se da 
opção de "'depositar" em estabeleci
mento bancário. 

Em outras palavras, o devedor de 
alugueres e acessórios da locação deve
rá propor a ação judicial própria, pre
vista na lei especial8.245/91. 

Todavia, o devedor ou terceiro de 
qualquer outra obrigação em dinheiro 
poderá fazer a sua opção: ou depositar 
em estabelecimento bancário oficial; ou 
consignar em juízo através da ação de 
consignação do Código Processual Civil. 

Convém não confundir-se acessório 
da locação, dentre eles as despesas ordi
nárias de condomínio a que o locatário 
está obrigado a pagar por força da lei do 

inquilinato (art. 23, inciso XII), cujas 
despesas, tal qual como o aluguel, o lo
catário não poderá "depositar" extra ju
dicialmente em estabelecimento bancá
rio, com as mesmas despesas ordinárias, 
ou extraordinárias, de condomínio a que 
o condômino, co-proprietário, está obri
gado a concorrer, por força do disposto 
no art. 12 da Lei 4.591 /64- Lei do Con
domínio e Incorporações. 

Terminada aqui a nossa opinião so
bre a não aplicabilidade das regras da 
Lei 8951 aos alugueres e acessórios da 
locação, cabe, incidentalmente, noticiar 
o que foi dito em proficua, culta e eletri
zante palestra efetuada pelo jovem advo
gado no Rio de Janeiro, Dr. Alexandre 
Freitas Câmara, para os associados da 
ABADI, apontando o uso da colocação 
de uma vírgula no texto do § 1° do art. 
890 do CPC. com a redação dada pela 
Lei 8951. 

De fato, o texto está grafado"( ... ) em 
estabelecimento bancário oficial (vírgu
la) onde houver (vírgula)( ... )". 

No entanto, a primeira dessas vírgu
las deveria estar colocada após o vocábu
lo bancário e não após a palavra oficial, 
pelo que o texto ficaria "( ... ) um estabe
lecimento bancário (vírgula) oficial onde 
houver,( .. .)". 

Desse modo, nos Municípios onde 
não houver estabelecimento bancário 
oficial, o depósito poderá ser efetuado 
em estabelecimento bancário não oficia~ 
já que a lei objetiva, segundo dito na 
Exposição de Motivos do Ministério da 
Justiça, ao Projeto da Lei no 3802, de 
1993, "a liberação do devedor pela via 
extrajudicial, com a utilização do sistema 
bancário, sem ônus e com celeridade", 
sendo certo que o Relator do referido 
projeto na Câmara, dos Deputados, o 
hoje Ministro da Justiça Nelson Jobim, 
afirmou que a lei em votação espelharia 
"tendência de atualização e simplificação 
do ordenamento processual civil, tendo 
em vista a maior celeridade e eficiência". 

Logo, esses objetivos da lei não se
riam alcançados, se não se permitisse aos 
devedores interioranos, desse imenso 
país, beneficiar-se dessa faculdade de de
positar em estabelecimento bancário não 
oficial de sua cidade, pmitas das vezes 
existindo um único banco, quando muito 
dois ou três. não oficiais. 

Pesquisa da ABADI é adotada em arbitramento de aluguel 
O Agravo de Instrumento no 895/ 

91 da Terceira Câmara do Tribunal 
de Alçada Cível do Estado do Rio de 
Janeiro tem o seguinte teor: 

"Agravo de Instrumento de Alu
guel Provisório em Ação RevisionaL 
Pesquisas divulgadas por entidades 
especializadas, como a ABADI, com
provam o quantum satis o valor loca
tivo no mercado da situação do imó
vel para efeito do arbitramento pro
visório previsto no art. 3° da Lei n° 
8.157/91. Recurso desprovido. 

"Vistos, relatados e discutidos es
tes autos de Agravo de Instrumento 
no 895/91, em que é agravante Wilton 

, , ~ocha de Souza ç agravado Ordálio 
' .SilYeira" ... - - ... ~ 1 ,. - ....... • ... • 

• 

"Acordam os Juízes da. Terceira "Está comprovado, através de 
Câmara do Tribunal de Alçada Cível_ pesquisas divulgadas por entidades 
do Estado do Rio de Janeiro, por especializadas, como a ABADI, que 
unanimidade, em negar provimento o al~guel de um apartamento de sal~ 
ao recurso. Cuida-se de agravo de e dOis quartos, n~o Flamen~o, como e 
. . ~ o caso em questao, em abnl do cor
m~trume~to contr~ dec1sao do M~ rente ano, girava em torno de CR$ 
Jm~ _da 5 Va~a Clvel que, em a~~o 170.000,00p<;>rmês(fls.l8-19),quan
rev1Slonal, arbitrou aluguel prov1so- tia até superior aos CR$ 150.000,00 
rio de CR$ 80.000,00 mensais diante pedidos e que serviram de base_ ao 
de um pedido de CR$ 150.000,00 sem arbitramento que é provisório. É o 
que a inicial viesse instruída com pro- • quanto basta para demonstrar o acer
va do valor locativo no mercado da to da douta decisão hostilizada. Ne-
situação do imóvel. Instrumentado o 
agravo, com a resposta do agravado, 
a decisão foi mantida. É o relatório. 

·O-recurso ntio merece- êxitcr. · • • ·• • 

ga-se, pois, provimento ao recurso. 
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro e 
1992. Ass) Juiz Gabriel Curcio da 
Fonseca Presidente e Relator." 
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Legalidade da multa condominial 
MANOEL DA SILVEIRA MAIA 
Vice-Presidente da ABADI 

A multa imposta pelo Condo
mínio deve ater-se aos casos 

previstos em lei, convenção ou regi
mento interno, isto é o que dispõe 
os artigos 10 §1° e 22 §1°, d, todos 
da lei 4591 /64. 

As assembléias, quer ordinária 
ou extraordinária, costumam apro
var multa a ser imposta aos mora
dores pelo cometimento de, faltas 
em determinadas situações. E bom 
lembrar que a lei só admite a 
aplicação de multa se ela estiver 
prevista em um dos diplomas acima 
referidos. Assim, afastada é a hipó
tese de aplicação de multa em situa
ções diversas das acima apontadas. 

Para evitar o questionamento da 
legalidade da cobrança de multa 
fora das regras acima apontadas, é 
conveniente a alteração do regi
mento interno ou mesmo da con
venção a fim de inserir em qualquer 
destes diplomas a sanção pecuniá
ria que se pretende impor ao mora
dor. 

Matéria sobre o assunto foi deci
dida pelo 3° Grupo de Câmaras 
Cíveis do Tribunal de Alçada do 
Rio in ATA 17/138, cuja ementa 
ficou assim redigida: 

"Ação de Consignação em Pa
gamento- Origem e natureza do 
débito - Possibilidade de discus-

são- Multa condominial- Dis
posição expressa - Necessidade. 

Ação de Consignação em paga
mento propsota por condômino 
contra o condomínio pa:ra excluir 
multas que lhe foram impostas. 

A ação de consignação não im
possibilita o Juiz a discussão em 
torno da origem e natureza do dé
bito, sendo um dos motivos da sen
tença, não integrantes de coisa jul
gada. 

A imposição de multa a condô
mino há de ser castreada em dispo
sição expressa da convenção, do 
regime interno ou da lei, não bas
tando deliberação da assembléia 
geral para suprir a omissão." 

Na maioria dos casos, o regi
mento interno é parte integrante da 
convenção e, como tal, só pode ser 
alterado com observância do mes
mo quorum para a Convenção, isto 
é, 2/3 de frações ideais, ou condô
minos, se houver previsão para esta 
modalidade de voto. 

Contudo, nada impede que haja 
previsão na Convenção para altera
ção de normas supletivas, por quo
rum inferior a dois terços. Para que 
isso ocorra é necessária a previsão 
de quorum inferior a 2/3, como 
prevê o parágrafo único do art. 25 
da lei 4591/64, que tem esta reda
ção: 

"Salvo estipulação diversa da 

convenção, esta só poderá ser mo-
. dificada em assembléia-geral ex
traordinária, pelo voto mínimo de 
condôminos que representem dois 
terços do total das frações ideais." 

Ora, a regra geral é o quorum de 
dois terços, podendo ser reduzido 
ou ampliado, havendo previsão na 
convenção. A doutrina e a Juris
prudência entendem que esta possi
bilidade de redução ou aumento de 
quorum só é admissível quando 
não afetem o direito de proprieda
de. Aí, a regra é a da lei. 

Para que haja uma flexibilidade 
maior na criação, redução ou am
pliação de multa, indispensável se 
torna previsão na Convenção para 
revisão do regimento interno, por 
quorum inferior a dois terços. 

Nos prédios onde não há con
venção, o regimento interno deve 
ser aprovado pelo mesmo quorum 
exigido para a convenção. É bom 
ressaltar que a aprovação inicial da 
convenção não há que em assem
bléia, bastando a assinatura de dois 
terços de condôminos. O mesmo 
procedimento pode ser adotado pa
ra o regimento interno. 

Dessa forma, é aconselhável a 
adoção de medidas legais para a 
imposição de multas para evitar a 
declaração de nulidade de sua co
brança, por falta de amparo legal. 

Administração de Condomínio 
A grande maioria dos prédios 

e condomínios do Rio de Janei
ro está entrege às Administrado
ras de Imóveis, empresas espe
cializadas com serviços contá
beis e jurídicos, dando apoio e 
orientação aos síndicos, além de 
tranqüilidade aos condôminos. 
A administração de um imóvel 
ou condomínio é um serviço 
complexo, que exige cuidados 
especiais. Qualquer erro ou des
cuido pode obrigar o Condomí
nio a pagar multas ou indeniza
ções na Justiça, causando ônus 
elevados aos condôminos. Isto 
ocorre, às vezes, num simples 
contrato de prestação de servi
ços, no registro de empregados, 
nos danos causados a terceiros e 
até na omissão de pagamentos 
inalienáveis. 

-

Alguns condomínios que se 
encontravam entregues aos ser
viços de uma administradora de 
imóveis e dispensaram o asses
soramento por causa da ínfima 
contribuição cobrada, tiveram 
de retomar os serviços depois de 
perdas irreparáveis. Um condo
mínio apenas sob responsabili
dade de um síndico, nem sempre 
com experiência, parte da falsa 
premissa de ser menos oneroso, 
quando a realidade é bem dife
rente. Trata-se de um ato de li
vre escolha da Assembléia Ge
ral, de uma decisão que visa à 
economia sem se prevenir contra 
os danos futuros, que a autoges-

. tão pode causar à comunidade. 
A experiência mostra que não 

se deve confiar apenas a uma pes
soa física a adminstração com 

tanta complexidade, com licita
ções para obras autorizadas pela 
Assembléia Geral e pagamento de 
compromissos inadiáveis. Por is
to, entregue seu condomínio ou 
imóvel a uma administradora que 
seja associada da ABADI e ev.ite 
preocupações futuras. 

Associação de Empresários -
Se o leitor é proprietário de uma 
empresa de administração de 
imóveis efou condomínios, tem 
plenas condições de associar-se à 
ABADI , cujo quadro social é 
composto de empresas do setor 
no Rio de Janeiro e em várias 
outras cidades. Faça uma visita à 
nossa sede, ou solicite a visita de 
nosso representante em seu escri
tório, através do telefone 221-
2858. 

~'""? J .Jvvt, 

-v.,~~~ àntv 
..,",..r 

SERVIÇOIIMOBIUÁRIOIUDA. 
Rua da Quitanda, 30 o Gr. 402/406 

Sede Próorla o ABADI113 o CRECI J 918 

AUGUSTO ALVES MORBRA • ADVOGADOS 
Especializado em Direito Imobiliário _com mais de 20 anos de experiência 

ADMINISTRAÇAO DE IM6VEIS 
t AÇÕES IMOBILIÁRIAS EM GERAL t DESPEJOS t DENÚNCIA VA1JA t RENOVATÓRIAS 

t REVISIONAIS DE ALUGUa t DESAPROPIAÇÕES t POSSESSÓRIAS 
t COBRANÇAS JUDK:IAIS t QUESTÕES CONDOMINIAIS 

t SEPARAÇÃO CONSENSUAL t PARTli.HAS t INVENTÁRIOS 
Tels.: 224-8887 I 224-9227 e 242-6 7 54 

Fax: 224-9157 

m 
-

1 25 Anos de bons serviços 

1 Administração de Condomútios 
1 Locação de Imóveis 

~ 
1 Ampla Assistência Jurídica 

I , 

~ 
~ 

g 
a: o 

INFILTRAÇAO? VAZAMENTOS? !! ATENÇAO CONDO"'INIOS '' •• 
Marquizes, Cisternas, Caixas d' água, sub-solos PINTURAS DE FACHADAS & RECUPERAÇAO DE CONCRETO 

Terraços, Piscinas, Mármores em fachadas COM GARANTIA DE 5 OU 10 ANOS 
Tecnologia importada*, com aplicação até mesmo sobre I~ I~ !J ~~~!i!~ I;~; ~·I~ i~·~~ i~ ~·I;~ li~; I~J ~'~11~ 11 superfícies ainda úmidas, permitindo soluções de menor custo!! 

24 anos de experiência e milhares de clientes satisfeitos. 
CHAME POLIRESINA ENGENHARIA Você precisa conhecer - Peça uma visita p/ estudo e orientação. 

24 ANOS DE GARANTIA DE BONS SERVIÇOS CHAME POLIRESINA ENGENHARIA 
(Fabricamos, Aplicamos e Garantimos) (Fabricamos, Aplicamos e Garantimos) i : { I Fone (021) 493-7572 - Fax (021) 493-7573 * exclusivo Poliresina • - -" p;one (021) 493-7572 - Fax (021) 493-7573 . v 

......-;r • .....- _ { -r ... "" .. ...~ .... " . ' - .. "" ... - - ~ - -



ABADI 

AO ESCOLHER 
SUA SEGURADORA 

NÃO CONTE APENAS . 
COM A SORTE 

_!29 
SE.JA PREVENIDO 

MG 
CORRETORA DE SEGUROS 

~ 

.... Especializada no atendimento a condomínios 
e administradoras de Imóveis. 

.... 15 anos de tradição, eficiência e segurança 
na proteção do seu patrimônio. 

Av. 'n'eze de M.io, n- Gn. 1935/40 
PABX - 240-1148 - FAX - 533-2403 

A ~ntral Administradora de Imóveis tem experiência e credibilidade em admi
nistração de condomínios, locação, cobrança, compra e venda de imóveis. 
* Agilidade e eficiência 
no atendimento 

*Segurança 
*Seriedade 

* Preços Acessíveis 
* 20 anos de tradição 

~ 
o 
;á 
< 

PEÇA .JA A VISITA DE UM REPRESENTANTE 

~ CENTRAL 

Administradora de Imóveis Ltda. 

Q 
Q 
~ 

~ 
AV. TREZE DE MAIO, 23 - GRS. 1935/40 

PABX - 240-1148 - FAX - 533-2403 

PAINELJB 
Em duas edições diárias, 

intercalando música 
e informação jornalfstica. 

De 2• a &• f de 7h às 7h50 
e de 18h às 18h50 

00.7 . 

MÚSICA CIVILIZADA 
E INFORMAÇÃO RELEVANTE 

PESQUISA 
Valores de aluguéis residenciais 

Os aluguéis residenciais de fevereiro 
findo, segundo contratós novos a cargo 
de empresa filiadas à ABADI têm índices 
máximos, médios e mínimos, nos diversos 
bairros da Rio de Janeiro. A pesquisa 
pesquisa é distribuída a magistrados e 
peritos, podendo servir de orientação a 
proprietários de imóveis e advogados que 
militam no setor imobiliário. 

C"om base no tamanho, acabamento 
e localização dos imóveis, a pesquisa 
apresenta recomendações técnicas para 
correção dos preços, permitindo melhor 
avaliação dos valores: I -primeira loca
ção aumenta o valor do aluguel; 2 -
GÁVEA 
SI. qt. conjutado .... .. y .. ....... ........ . 330,00 
SI. qt. .............. .. ........... .... .... .. ...... 650,00 
SI. 2 qts ............. .... .................. .. 1.200,00 
SI. 3 qts ................. .. .......... : ..... .. 1.300,00 
SI. 4 qts ............ .. .............. .. ... .... 1.400,00 
MÉIERELINS 
SI. qt. conjutado .. ........ .... .. ... .. .. ... 280,00 
SI. qt. .... .. .... .. ..................... .... .... .. 400,00 
SI. 2 qts . .. ... .......... .. ...... .. ............ .. 550,00 
SI. 3 qts . .. ...................... .. .. .... .. ..... 800,00 
SI. 4 qts . ....... .. .. ............. .. ...... ....... 900,00 
IRAJÁ/V. ALEGRE 
SI. qt. conjugado ................... .. .. .. 200,00 
SI. qt. ............................... ...... .. .. .. 300,00 
SI. 2 qts ... ........................... .. ...... .. 450,00 
SI. 3 qts . .......................... .... ...... ... 600,00 
SI. 4 qts ... .. .. ................ ... ...... .. .. .... 650,00 
RAMOS 
SI. qt. conjugado .. .. ...... .... .. .. ...... . 250,00 
SI. qt. .. .. .. .......... ...... .. .......... .. ....... 320,00 
SI. 2 qts ..... .. .... .. ........ .. .. .. .. .. .... .... . 550,00 
SI. 3 qts ....... .. ...... .. .. .... .. ..... .. .. .... .. 600,00 
SI. 4 qts ............. .. .. ...... .. .. .... .... .. ... 650,00 
SANTA TEREZA 
SI. qt. conjugado .. .. .. .......... ......... 200,00 
SI. qt. .. .. .. .. ...... .. .. .... ...... ... .. .. .. ...... 400,00 
SI. 2 qts . .. ................ .. .............. .. ... 600,00 
SI. 3 qts ........... .... .... ...... .... ........ .. . 650,00 
SI. 4 qts . .. .. .. .. ...... .... ...... ........ .... ... 800,00 

garagem valoriza o imóvel; 3 - depen
dência de área é considerada parte do 
imóvel, com exceção de sala/quarto con
jugado ou sala e quarto; 4 - prédio sem 
elevador reduz o aluguel; 5 - imóvel em 
frente à orla marítima tem valor aumen
tado; 6 - cobertura, varanda, suítes, 
atendimento especial de portaria, armá
rios, telefone, reforma recente etc. au
mentam o valor locatício. 

A pesquisa ·completa, por bairro e 
com recomendações específicas, e a par
cial são vendidas na ABADI. Damos 
abaixo os valores de aluguéis em alguns 
bairros do Rio: 

JARDIM BOTÂNICO 
SI. qt. conjugado .. ...... .... .. .. ...... ... 300,00 
SI. qt. .... ... ...... ...... ................... .. ... 600,00 
SI. 2 qts ... ........ .. ............ .. .... .. ....... 850,00 
SI. 3 qts . .. .......... .... ...... .... ........ .. 1.200,00 
SI. 4 qts. .... .. .. .. ........ .. .. .... ........ .. 1.400,00 
SÃO CRISTÓVÃO 
SI. qt. conjugado .... ................. .... 200,00 
SI. qt. ........ ..... ...... .... ........ .... .. ... ... 450,00 
SI. 2 qts . .. .......... .... ................. .... .. 600,00 
SI. 3 qts .... ...... .. .. .... ... .. .. .. ...... .... ... 700,00 
SI. 4 qts ... ...... .. .. .. ...... .... ...... .... ... .. 800,00 
TIJUCA 
SI. qt. conjugado .. .... .. .. .... .. ......... 230,00 
SI. qt. .. .. .... .... .. ........ ...... .... .......... . 500,00 
SI. 2 qts ..... .. ..... .. .. .... .. .. ...... ........ .. 700,00 
SI. 3 qts. .... .... .... ...... ........ .. .. .. .... 1.200,00 
SI. 4 qts. .... ...... .... .... ...... ....... .. .. . 1.300,00 
LEBLON 
SI. qt. conjugado .. .. .... .. ... ............ 400,00 
SI. qt. .... .... .... .. .. .... .... .. .. .. ..... .. ...... 800,00 
SI. 2 qts. .. .. .. ...... .. .... ... .. .. ........ ... 1.200,00 
SI. 3 qts . ...... ....... .... ... ............ .. .. 2.500,00 
SI. 4 qts . .. .. ...... .. ... .......... .... ....... 3.000,00 
URCA 
SI. qt. conjugado .... .. .. .... ........ .. .. . 350,00 
SI. qt. .. .... .................. .. .. ...... .. ....... 550,00 
SI. 2 qts ... .... .. ........... .. .. .. ..... .. .. .. ... 800,00 
SI. 3 qts. ...... .. .............. ... ........... 1.220,00 
SI. 4 qts. .. .. ...... ...... .... ... .. .. ......... 1.400,00 

Preços de imóveis para venda 
A pesquisa de preços de venda de pleta, relativa a fevereiro é encontrada na 

imóveis residênciais, no Rio de Janei- sede da entidade - Rua do Carmo n° 6 
ro, é um trabalho do SECOVI-RJ (Sin- - 7° andar. Estes são os preços médios 
dicato da Habitação). A pesquisa com- de imóveis em alguns bairros. 

GÁVEA RAMOS/LEOPOLDINA 
SI. q. conjugado 31.000,00 SI. qt. conjugado 7.500,00 
SI. qt. 49.200,00 SI. qt. 12.727,00 
SI. 2 qts 81.318,00 SI. 2qts. 26.281 ,00 
SI. 3 qts 117.531 ,00 SI. 3 qts. 40.291 ,00 
SI. 4qts 238.437,00 SI. 4qts. 64.142,00 
LARANJEIRAS/COS. VELHO JACAREPAGUÁ 
SI. qt. conjugado 20.730,00 SI. qt. conjugado 13.833,00 
SI. qt 35.230,00 SI. qt. 19.000,00 
SI. 2 qts. 60.000,00 SI. 2qts. 30.033,00 
SI. 3 qts. 99.294,00 SI. 3 qts. 52.250,00 
SI. 4 qts. 215.142,00 SI. 4qts. 95.000,00 
ILHA GOVERNADOR CENTRO 

SI. qt. conjugado 18.000,00 SI. qt. conjugado 14.558,00 

SI. qt. 22.607,00 SI. qt. 21.323,00 

SI. 2 qts. 35.843,00 SI. 2 qts. 33.941 ,00 

SI. 3qts. 62.333,00 SI. 3 qts. 43.450,00 

SI. 4qts. 125.500,00 SI. 4 qts. 59.000,00 

MADUREIRA JARDIM BOTÂNICO 

SI. qt. conjugado 6.400,00 SI. qt. conjugado 30.500,00 

SI. qt. 11.687,00 SI. qt . 55.700,00 

SI. 2 qts. 22.605,00 SI. 2qts. 73.750,00 

SI. 3 qts. 31.333,00 SI. 3 qts. 120,588,00 
SI. 4qts. 237.000,00 SI. 4qts. 42.900,00 
FLAMENGO/CATETE IPANEMA 
SI. qt. conjugado 22.468,00 

SI. qt. conjugado 26.600,00 SI. qt. 34.875,00 
SI. qt. 48.470,00 SI. 2qts. 60.468,00 
SI. 2 qts. 76.382,00 SI. 3 qts. 91.764,00 
SI. 3 qts. 121.058,00 SI. 4qts. 184.818,00 
SI. 4qts. 274.812,00 LEBLON 
IRAJA{V.ALEGRE SI. qt. conjugado 30.666,00 
SI. qt. conjugado 6.325,00 SI. qt. 39.625,00 
SI. qt. 8.833,00 SI. 2 qts. 81.500,00 
SI. 2qts. 21.266,00 SI. 3 qts. 119.470,00 
SI. 3 qts. 31.500,00 SI. 4 qts. 306.250,00 
SI. 4qts. 50.500,00 

• 

\ 

·Pesquisa 
de vendas 

residenciais 
Quadro-Resumo do mês de Fevereiroj95 

Apresentado em R$ 1.000,00 
Município do Rio de Janeiro. 

1. Bairros com as Maiores Ofertas de Venda 
Imóveis: 
SI. qt. conjugado ...... .. ........... .. .. ... .. ...... .. ..... .. 
SI. qt. ... ..... ................... ................. .. .. .......... .. 
SI. 2 qts ............ .... .............................. ........ .. .. 
SI. 3 qts ......................................... ....... .... ..... . 
SI. 4 qts .................. .. .. ......... ............... ..... .. .. .. 
Total ...... .. .. .................. ... ... .......... ..... 80 
Segundo Lugar: 
FLAMENGO/CATETE 
SI. qt. conjugado ................ ........................ .. 
SI. qt. ............ .. .................... .. .... .. ........ ....... .. . 
SI. 2 qts ...... .. .................. .... : ................ .... .. .. .. 
SI. 3 qts .. .. .............. .. .. .. ... ................. ...... .. ... .. 
SI. 4 qt. ................................. ........... ............ .. 
Total ........................... .. .................... 78-5,38 
Terceiro Lugar: 
LJEIRAS/COS.VELHO 
SI. qt. conjugado .. .... ...... .... ........... ........ .. ...... ! 
SI. qt. ...... ........ ........ .... ...... ... ............. ..... ... ... . 
SI. 2 qts 
SI. 3 qts .. .. ........ ... .............. .. ............ ..... .. ....... I 
SI. 4 qt. .. ...... ... ......... .... .................................. ! 
Total .... ..... ........ .. .. ...... .... ... .. ....... ... ... 78 -5,38 

2. Valores Médios de Venda Nestes Bairros: 
BOTAFOGO/HUMAIT Á 
SI. qt. conjugado .. .... ....... ........ ...... ... .. ...... 19,90 
SI. qt. .... ........... ..... ... ... .. ... ........ ............ .. .. .37,34 
SI. 2 qts .... .. ......... .. ...... ...... .... .. .. .. .. ..... ..... .. 65,40 
SI. 3 qts .... ....... ... .. .. ................ .......... ......... 87,56 
SI. 4 qt. .. .... ........ ... ........ ........ ........ ...... .... 182,47 
FLAMENGO/CATETE 
SI. qt. conjugado ................. .. .... .. .. ... .. ...... 22,78 
SI. qt. ........... ............ .. ..... ......... .. .. ..... ...... . .34,43 
SI. 2 qts .... ...... ...... .. ..................... ........ .. .... 59,87 
SI. 3 qts ..... ....... .. .. ........... ................ _ ...... .. 11 0,08· 
SI. 4 qt .. ..... .................... ...... .... .. .. ......... ... l99,00 
LJEIRAS/COS. VELHO 
SI. qt. conjugado .. .... ....... ...... ............ .. .. .. . 22,80 
SI. qt. ...... ..... ...... .. ........... .. ........... .... ...... ... 34,82 
SI. 2 qts .. .' ......... ....................... ...... ............ 63,25 
SI. 3 qts ................ ................................. .. .. 92,35 
SI. 4 qt .. ..................... ... ................ .. ...... .. . 201,38 
3. Maior Valor Médio de Venda: 
LEBLON 
SI. 4 qts .... ......................... ........... .. .... .. .. .323,75 
4. Menor Valor Médio de Venda: 
BANGU/CPO. GRANDE 
SI. qt. conjugado ................ ........... .... ......... 5,63 
5. Preço Médio de Venda no Município: 
RIO DE JANEIRO 
SI. qt. conjugado .................................. .... 19,54 
SI. qt. .... .. ............. .. ................. ............. ... .. 30,89 
SI. 2 qts .... .... .......... .................. .. .......... ... .. 51,30 
SI. 3 qts ....... .. .. .. ........ ........ ......... .. .. .. ......... 79,87 
SI. 4 qt ........... .. ........... .... .. ............ .. .. .... ... 154,12 
6. Quadro-Resumo das Pesquisas: 
RIO DE JANEIRO 
SI. qt. conjugado ..... .. .. ...... ........ . 214-14,76% 
SI. qt .. ..... .. ... .. .. ..... ........... .. ........ 281-19,39o/o 
SI. 2 qts .. ........ .. ............ ............. .378- 26,08% 
SI. 3 qts ........ ... ... ... ..... .. ....... ....... 311- 21 ,46% 
SI. 4 qts .. .. ..... .... .. .. .. .. .. .. .. ........... 265- 18,28% 



O homem e .a medida das coisas 
ESPERIDIÃO FERNANDES CAMPOS 
Diretor Secretário da ABADI 

A vida é um constante evoluir. 
Se retrospectarmos a existên

cia humana, desde os primórdios, 
verificarmos quantas transforma
ções sofreu o homem, sob todos os 
aspectos. 

A ABADI, nos seus 20 anos de 
vida, vem se empenhando no senti
do de melhorar, cada vez mais, as 
atividades das suas associadas, 
através de cursos, reuniões, pales· 
tras, conferências ... tornando-as 
progressistas, eficientes e éticas. 

Dentro dessa perspectiva evolu
cionista, a ABADI iniciaria no pró
ximo dia I 5 um Programa de Quali
dade Total, que se desenvolverá em 
seu auditório, com a participação 
de empresários e empregados. 

O Programa objetiva a excelên
cia dos serviços prestados pelas ad
ministradoras, e, por via de conse
qüência, a satisfação dos clientes. 

A modernização, a informatiza
ção, a decoração, a música ambien
te etc, etc, ajudam a qualificar uma 
empresa. Entretanto, pouco ou na
da adianta, se não houver qualida
de no seu quadro de pessoal (em-

pregados e empregadores). A tec
nologia não forma caráter. 

Empregados e empregadores te
rão que se reciclar mentalmente. Se 
transformar, se humanizar, ter 
consciência de suas múltiplas fun
ções: empresarial. social e, sobretu
do, moral. Urge que nos conscienti
zemos de que a tarefa não deve ser 
feita só porque pagamos ou recebe
mos salário, que é mera conseqüên
cia. Importante é o trabalho. Só ele 
é capaz de produzir riqueza, no 
dizer de David Ricardo. Sua impor
tância maior não consiste na rique
za, mas na realização do homem, 
que só se plenifica se for desempe
nhado bem. 

O Programa de Qualidade não 
levará, como alguns pensam, a se 
trabalhar mais. Ao contrário, o que 
se pretende é trabalhar menos, po
rém melhor. 

No curso da vida, agregamos ví
cios, que às vezes passamos a tê-los 
como qualidades. E como assim 
consideramos, delas não queremos 
nos separar. Reagimos ao novo e 
nos hermetizamos ensimesmados 
em nossa "sabedoria". 

A conceituação de que a empre-

sa são os donos (sócios, diretores) é 
mofada. Ainda há, e não são pou
cos (empregados e empregadores), 
quem assim pense. Modernamente, 
empregados e empregadores devem 
ser parceiros. Não deve haver lados 
nem periferia. Todos são centro. É 
preciso que a aceitação da parceria 
seja natural. O empregado não deve 
ser um cumpridor de ordens, mas 
de tarefas, com pleno conhecimen
to do que está fazendo e da sua 
importância para a empresa. 

Sem uma perfeita interação, 
Empregado-Empregador, a empre
sa talvez não caia, mas, com certe
za, não caminhará. O ideal é que 
não existam assuntos da diretoria e 
assuntos dos empregados, mas tão
somente assuntos da empresa, com
partilhados por todos. Na verdade, 
isso só será realidade se houver 
qualidade no grupo. 

Pela transformação do homem 
teremos qualidade no material, 
qualidade no serviço, qualidade na 
utilização dos bens, levando à qua
lidade nos custos, o que resultará 
na qualidade dos salários, desa
guando na qualidade de vida, que é 
a busca de todos. 

Ementário do Tribunal de Alçada Cível 
- Locação residencial - Denúncia 
vazia Lei 8245/91. Aplicação 

As normas de Lei 8245/91 para a 
retomada imotivada aplicam-se às hi
póteses com contrato vencido cele
brado sob a égide da lei 6649/79 que 
não previa a modalidade da denúncia 
vazia em locação residencial. 
Apelação Cível 9461 /93 J.37167 -
Sétima-Câmara - Unânime Rei. 
Juiz Rudi Loewenkron - Julg: 27/ 
10/93 . 
- Locação residencial- Denúncia 
vazia prazo de desocupação. Lei 
8425/91. 

O prazo de seis meses previstos no 
art. 61 da Lei 8.245 só se aplica quan
to às ações fundadas nas disposições 
legais ali expressamente previstas, 
não alcançando as ações ajuizadas 
com fundamento no art. 78 da mes
ma Lei. 
Apelação Cívell0471 /93 J.36851 
-Oitava-Câmara Unânime Rei. Juiz 
Jayro Ferreira- Julg: 20/10/93 
Locação Residencial- Denúncia va
zia 
Locação Residencial- Rescisão 

Locação Anterior à vigência da 
Lei 8245/91. 

Prazo indeterminado. Denúncia 
!motivada. Possibilidade. Prazo de 
Desocupação. 

Locação celebrada antes do novo 
diploma inquilinário, prorrogada por 
prazo indeterminado. Faculdade do 
senhorio de rescindir o vínculo para 
tetomar o imóvel, porque a locação é 
1anterior à vigência da Lei n° 8245/91, 
vigorando o contrato por prazo inde-

terminado. Aplicação do art. 78, da 
nova Lei do Inquilinato. Rompimen
to do convênio locatício. Recurso 
parcialmente provido para conceder 
ao apelante o prazo de 30 dias para a 
desocupação voluntária, mantida, no 
restante à decisão impugnada. 
Apelação Cível 13682/93 J.37515 -
Oitava Câmara- Unânime Rei. Juiz 
Servio Tulio Vieira- Julg: 02/03/94 

Locação Residencial - Despejo 
por falta de pagamento 
Legi timidadefcarência 

Despejo por falta de pagamento 
proposta por doadora. Ilegitimidade 
ativa. 

Se a autora quando ingressou em 
Juízo já havia doado o imóvel, não 
tinha legitimidade para propor a ação 
de despejo. Sobrevindo a sua morte 
no curso do processo, não podem as 
donatárias pretender sucedê-la, pois 
que desta sucessão não pode sur'gir o 
convalescimento de um inexistente 
processual. 
Apelação Cível6416/94 J.38541 
-Sexta Câmara- Unânime 
Rei. Juiz Nilson de Castro Dião -
Julg: 20/09/94 

Locação Residencial - Despejo 
por falta de pagamento 

Locatária. Aquisição do imóvel. 
Inocorrência. 

Falta de Pagamento. Despejo. 
Não concretizada a aquisição do 

imóvel pela locatária, subsiste o con
trato de locação; não havendo sido 
pagos os alugueres, decreta-se o des
pejo; o prazo de desocupação é de 15 

dias se decorridos mais de quatro 
meses entre a citação e a sentença. 

Apelação Cível8308/93 J.37315 
- Sétima Câmara - Por maioria 
Rei. Juiz Valeria Maron- Julg: 24/ 
11/93 

Locação residencial - direito de 
preferência 

Escritura pública de dação em pa
gamento e adjudicação. Ordinária de 
anulação. Improcedência. 

A dação em pagamento não se 
incluía entre as causas ensejadoras do 
direito de preferência (art. 24, da Lei 
6649/79). O registro imobiliário e o 
depósito integral do preço e das des
pesas da transferência são indispen
sáveis para o sucesso da ação (arts. 
25, e parágrafo I, da Lei 6649/79). 
Apelação Cível4248/94 J.38293 
- Segunda Câmara - Unânime 
Rei. Juiz Eduardo Socrates Sarmento 
- Julg. 25/08/94 
Locação residencial - Direito de 
preferência contrato não averbado no 
registro imobiliário.em tempo hábil. 

Inteligência do art. 33, da Lei n° 
8245/91. 

O exercício legítimo do 'direito' de 
'preferência' pelo locatário exige que 
o contrato esteja averbado no regis
tro Imobiliário pelo menos 30 (trinta) 
dias antes da venda. 

Extin~ão do processo sem julga
mento de mérito. 
Apelação Cível4447/94 J.38355 
- Segunda Câmara - Unânime 
Rei. Juiz Celso Guedes - Julg: 18/ 
08/94 
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BERVEL 
Empreendimentos Ltda 

~EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS L TOA. 

Sinal A Sua Imobiliária Definitiva 
Administração de Imóveis 

************NOVO ENDEilF,ÇO ************ 
Av. Brás de Pina, 1070 -l.Qjas A, B e C· V. Penha 

Rio de Janeiro· RJ • Cep: 21.210-671 
.....-----. O número do nosso novo TELEFONE. I 391-2000 I Este é o telefone chave de um moderno ' 

SISTEMA KS com 3 troncos e busca automática. 

1351-6330 1 Linha ex~lusiya p~ua o noss~ FAX. L!gado 
_ ~~;.....~. 24 horas, inclustve sábados, domrngos e fenados. 

Creci J-1267- Abadi 167- 5ecovi 4.127 
· Sede Própria 

SR. LOCADOR: 
.. J INVISTA EM LINHAS TELEFÔNICAS 

Com a atual situação dos imóveis para locação, 
o mercado de aluguel de linhas telefônicas 
surge como uma grande alternativa de investimento. 
Veja quanta vantagem: 
• Valorização crescente acima da inflação. 
• Liquidez imediata. 
• Rentabilidade até 7 vezes maior que a média de aluguel de imóveis. 
• Pagamento do aluguel antecipado ao proprietário. 
• Garantia de pagamento de aluguel no dia 5 de cada mês. 
• Atualização dos aluguéis de acordo com o mercado de telefones 
• A responsabilidade pela quitação das contas 

telefônicas é da Nacional. 

Invista em telefones com a Nacional. 
, O lucro é seu • A responsabilidade é nossa. 

~ t~~•I•J!.i'l 
~.41 está sempre em ~YJ 

Onde o cliente 

19 /ugar ~ Av. Pres. Antônio Carlos, 615 
administradora NACIONAL S/ A 22 andar 

Informações Cadastrais 
Operações Financeiras e Comerciais 
Locações em Geral 
Seleção de Pessoal, etc 
Empresa Filiada a ABAD 

Caderno 

Idéias 
I . I V R 0 S 

Av. R~ Branco, 115 -129 andar 

SÁBADO 


