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Brasília — O projeto de 

fei do Senador José Sarney 
(Arena"-MA)|N auluihiandu u" 
Poder Executivo a suspen
der, parcial ou totalmente, 
o licenciamento da impor
tação de mercadorias origi
nais de pais ou paises cujos 
Governos adotem medidas 
que restrinjam ou impeçam 
o ingresso de mercadorias 
brasileiras nos respectivos 
mercados foi aprovado on
tem pela Comissão de Justi
ça do Senado. 

Em parecer aprovado por 
unanimidade, o S e n a d o r 
Leite Chaves (MDB-PR) fri
sou que o projeto "é o antí
doto brasileiro ao trade act 
americano" e "arma o Exe
cutivo brasileiro de medidas 
eficazes, concretas e prede
terminadas em defesa do 
exportador brasileiro". 

EMENDA PASSARINHO 

O projeto do S e n a d o r 
Sarney determina: 1) sus
pensão do registro p e l o 
Banco Central de financia
mentos concedidos a enti
dades dos setores públicos 
ou privado brasileiro por 
instituições públicas ou pri
vadas dos países que discri
minarem a mercadoria bra
sileira; 2) suspensão do re
gistro pelo Banco Central 
do Brasil de novos capitais 
oriundos desses países; 3) 
fixação de uma política de 
crédito interno que impeça 
o acesso das empresas de 
capitais originários desses 
países ao crédito suprido 
por instituições financeiras 
em que o Poder público te
nha maioria de capital; 4) 
suspensão, parcial ou total, 
dos benefícios fiscais da le
gislação em vigor quando se 
tratar de sua aplicação em 
benefício das empresas de0 

capitais originários desses 
paises; 5) suspensão de 
qualquer tipo de isenção dt 
taxa. ou impostos que inci
dam sobre mercadorias ori
ginais desses países. 

Ao analisar o projeto na 
Comissão de Economia, o 
Senador Jarbas Passarinho 
iArena-PA) propôs, e foi 
aprovada, a substituição do 
projeto pela seguinte emen
da: "Fica o Poder Executivo 
autorizado a adotar medi
das defenãvas apropriadas 
que neutralizem os efeitos 
danosos decorrentes de me
didas injustificadas, toma
das por pais ou países, que 
restrinjam ou impeçam o 
ingresso d e mercadorias 
brasileira: em seus territó
rios". 


