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DECRETOS·LEIS

DECRETO-LEI N? 2.104, DE 4 DE JANEIRO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Ofícios Judiciais da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários, gratificações e
proventos do pessoal ativo e inativo da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Oficios Judiciais da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n?
2.005, de 6 de janeiro de 1983, são reajustados em 65% (sessenta e cinco
por cento), a partir de I? de janeiro de 1984.
Art. 2? Fica elevado para Cr$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
cruzeiros) o valor do salárío-famílta.
Art. 3? A despesa decorrente da execução deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União para o exercicio
de 1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de janeiro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO-LEI N? 2.105, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Modifica o Decreto-lei n,o 1.312, de 15 de
fevereiro de 1974.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art i? O artigo 8? do Decreto-lei n? 1.312, de 15 de fevereiro de
1974, modificado pelos Decretos-leis n?s 2.048, de 26 de julho de 1983, e
2.070, de 14 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 8? O Poder Executivo fica autorizado a contratar ou
dar a garantia do Tesouro N acionai a créditos obtidos noexter íor junto a entidades oficiais ou privadas destinados ao financiamento compensatório de desequilíbrio de balanço de pagamentos ou a promover a. formação de adequadas reservas' internacionais em moeda estrangeira, observado o limite de até o dobro do valor médio das exportações brasileiras realizadas nos
últimos (3) três anos anteriores à contratação do financiamento.
Parágrafo único. Não se compreendem nas limitações deste artigo as renegociações de dívidas no exterior que representem simples prorrogações dos prazos de liquidação ..)
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
José Flávio Pécora

DECRETO-LEI N? 2.106, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1984
Altera O Decreto-lei n? 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias MiJjtares e os Corpos de Bombeiros Militares
dos Estados, dos Territórios e do Distrito
Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item I, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? O § 2? do artigo 8? do Decreto-lei n? 667, de 2 de julho de
1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8?
§ 2? Os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão,
se convier às respectivas Polícias Militares:
a) admitir o ingresso de pessoal feminino em seus efetivos
de oficiais e praças, para atender necessidades da respectiva
Corporação em atividades específicas, mediante prévia autorização do Ministério do Exército;
b) suprimir na escala hierárquica um ou mais postos ou
graduações das previstas neste artigo; e
c) subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três».
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO-LEI N? 2.107, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1984
Inclui gretiticeceo no Anexo II do
Decreto-lei n:' 1.360, de 22 de novembro de
1974, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica incluída no Anexo H do Decreto-lei n? 1.360, de 22 de
novembro de 1974, a Gratificação de Desempenho das Atividades de
Tributação, Arrecadação ou Fiscalização dos Tributos do Distrito Federal com as características, beneficiários e bases de concessão estabelecidos no anexo deste decreto-lei.
Art. 2? O limite previsto no artigo 3? do Decreto-lei n:' 1.774, de 5
de março de 1980, e no artigo 4? do Decreto-lei n? 1.776, de 17 de março
de 1980, em relação aos integrantes das categorias funcionais do GrupoTributação, Arrecadação e Fiscalização, código T AF -300, e aos da categoria funcional de Procurador do Distrito Federal, do Grupo-Serviços
Juridicos, código SJ-900, o fixado no artigo I? do Decreto-lei n'' 1.971,
de 30 de novembro de 1982.

e
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Art. 3? Os servidores de que trata o artigo anterior fazem jus à
Gratificação de N ivel Superior.
Art. 4? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 5? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
ANEXO
(Artigo I? do Decreto-lei n? 2.107, de 13 de fevereiro de 1984)
«ANEXO II»
(Decreto-lei n? 1.360, de 22 de novembro de 1974)

Denomínaçã., das Gratificações e
Indenizações

XV - Gratificaçâo de desempenho
das atividades de tributação. arrecadação ou fiscalização dos tributos do Distrito Federal.

Definição

Bases de Concessão e Valores

Gratificação devida aos
servidores incluídos nas
categorias funcionais do
Grupo-Tributação,
Arrecadação e Fiscalização e
aos da categoria funcional
de Procurador do Distrito
Federal.

Até 40% (quarenta por c~to)
calculados sobre o valor do
vencimento da maior referência da correspondente categoria funcional ou carreira,segundo critério estabelecido
em regulamento.

DECRETO-LEI N? 2.108, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1984
Concede isenção dos impostos de im
portação e sobre produtos industrializados
nos casos que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item n, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? São isentos dos impostos de importação e sobre produtos
industrializados os bens importados, sem cobertura cambial, por pes-
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soa física residente no País, que os tenha ganho pelo seu desempenho
em competição ou concurso internacional de cunho cientifico, cultural
ou desportivo.
Parágrafo único. Independe de guia de importação o despacho
aduaneiro dos bens a que se refere este artigo.
Art. 2? É requisito para o reconhecimento do beneficio a comprovação, pelo interessado, de que os bens lhe foram doados a titulo de
premiação.
§ 1? Dispensa-se a comprovação quando a premiação seja de conhecimento público e notório.

§ 2? Fica o Ministro da Fazenda autorizado a estabelecer outras
condições ou requisitos para a fruição do benefício.

Art. 3?

Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção.

Brasília, 27 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO-LEI N? 2.109, DE 20 DE MARÇO DE 1984
Revoga o Decreto-lei n" 2.099, de 28 de
dezembro de 1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto-lei n? 2.099, de 28 de dezembro
de 1983, que estabelece contenção de despesas orçamentárias para o
exercício financeiro de 1984.
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

II -

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I? da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 01, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n:' 2.063,
de 6 de outubro de 1983, que «dispõe sobre

multas a serem aplicadas por infrações à regulamentação para a execuçeo do serviço
de transporte rodoviário de cargas ou produtos perigosos, e dá outras orovíâénciee»,

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n?2.063, de 6 de
outubro de 1983, que «dispõe sobre multas a serem aplicadas por infrações à regulamentação para a execução' do serviço de transporte rodoviário de cargas ou produtos perigosos, e dá outras providências».
Senado Federal, 19 de março de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 02, DE 1984
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o "Governo da República Popular da China, celebrado em Beiiing, a 25 de março de 1982.

Art. I? Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, celebrado em Beijing, a 25 de
março de 1982.
Parágrafo único. Quaisquer atos ou ajustes complementares, de
que possam resultar revisão ou modificação do presente Acordo, ficam
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

III -

LEI

LEI N? 7.182, DE 27 DE MARÇO DE 1984
Dá nova redação ao parágrafo único do
artigo 4;' da Lei n,o 4.591, de 16 de dezembro
d~-T96tl>

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber__Que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O parágrafo único do artigo 4? da Lei n? 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redacão-.
«Art. 4?
/
.
Parágrafo único. A alienação ou transferência de direitos
de Que trata este artigo dependerá de prova de quitação das
obrigações do alienante para com o respectivo condomínio..
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção
das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos
em trimestres anteriores, foram publicados
no Diário Oficial até o último dia útil do trio
mestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e republicações
publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trio
mestres anteriores.

I -

DECRETOS-LEIS

DECRETO-LEI N? 2.078, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos membros da Magistratura
Federal, do Distrito Federal e Territórios e
do Tribunal de Contas da União, bem como
os das pens6es, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os valores de vencimentos e proventos dos membros da
Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal
de Contas da União, resultantes da aplicação do Decreto-lei n:' 1.985,
de 28 de dezembro de 1982, bem assim os das pensões, serão reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento).
Parágrafo único. Os vencimentos do pessoal a que se refere este
artigo passarão a vigorar com os valores constantes do' anexo a este
decreto-lei, sobre os quais incidirão os percentuais de representaçâo
nele estabelecidos.
Art. 2? Fica elevado para Crs 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 3? A despesa decorrente deste decreto-lei correrá à conta
das dotações do Orçamento Geral da União para o exercício de 1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor em I? de janeiro de 1984,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1983; 162? da Independência e 95? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Deliim Netto
República-se este decreto-lei por ter sido omitido o seu anexo no Volume VII (último
trimestre de 1983), desta Coleção.
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ANEXO
(Artigo 1:', parágrafo único, do Decreto-lei n:' 2.078, de 20 de dezembro de 1983)

a partir de

Órgãoa/Cargos

I -

60

799.189
672.045
580.404

80
60
50

799.189
692.410
672.045
580.404

80
70
60
50

692.410
672.045
580.404
399.588

70
60
50
40

799.189
692.410

80
70

80

Justiça do Distrito Federal e Territórios
Desembargador
Juiz de Direito .
Juiz Substituto
Juiz Temporário

VI -

799.189
672.045

Justiça do Trabalho

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho
Juiz de Tribunal Regional do Trabalho
Juiz-Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento.
Juiz do Trabalho Substituto.

v-

100

Jueüçe Militar
Ministro do Superior Tribunal Militar
Auditor Militar
Auditor Substituto

IV -

879.101

Justiça Federal
Ministro do Tribunal Federal de Recursos
Juiz Federal

111 -

representação
%

Supremo Tribunal Federal
Ministro do Supremo Tribunal Federal

II -

1-1-84

Tribunal de Contas da União
Ministro do Tribunal de Contas da União
Auditor do Tribunal de Contas da União.

DECRETO-LEI N? 2.084, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1983
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos membros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal e do respectivo
Ministério Público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IlI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? OS valores de vencimentos e proventos dos membros do
Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério PÚblico, resultantes da aplicação do Decreto-lei n:' 1.996, de 30 de dezembro de 1982, bem assim os das pensões, serão reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento).
Parágrafo único. Os vencimentos do pessoal a que se refere este
artigo passarão a vigorar com os valores constantes do anexo a este
decreto-lei, sobre os quais incidirão os percentuais de representação
nele estabelecidos.
Art. 2? Fica elevado para Cr$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos.
cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 3? A despesa decorrente deste decreto-lei correrá à conta
das dotações constantes do Orçamento do Distrito Federal para o
exercicio de 1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor em I? de janeiro de 1984,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de dezembro de 1983; 162? da Independência e 95? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Republ ica-se este decreto-lei por ter sido omitido o seu anexo no Volume VII (último
trimestre de 1983), desta Coleção.

ANEXO
(Artigo I?, parágrafo único, do Decreto-lei n? 2.084, de 22 de dezembro de 1983)

Vencimento Mensal
Cargos
A partir de

Representação
Mensal

1-1-84

Conselheiro
Auditor
Procurador-Geral
Procurador

692.410

70%

672.045

40%

692.410

50%

479.498

30%
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DECRETO·LEI N? 2.103, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1983
Prorroga prazo previsto no Decreto-lei
n:' 2.066, de 27 de outubro de 1983, que auto-

riza remissão de Créditos relativos ao imposto sobre a propriedade territorial rural e
à contribuição dos que exercem atividades

rurais, dispensa da taxa de serviços cadastrais e cancelamento dos débitos de contribuição sindical rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado, por 90 (noventa) dias, o prazo a que se
refere o § I? do artigo I? do Decreto-lei n? 2.066, de 27 de outubro de
1983.
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de dezembro de 1983; 162? da Independência e 95? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

RETIFICAÇÃO
I -

DECRETO-LEI

DECRETO-LEI N? 2.093, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1983
Reajusta os vencimentos. salários e
proventos dos servidores das Secretarias
do Superior Tribunal Militar e das A uditorias da Justiça Militar. e dá outras providências.
Publicado no Diário Oficial de 28 de dezembro de 1983 - Seção I.

Retiiiceçüo
Na página 21.867, l~ coluna, no artigo I?, onde se lê:
... decorrentes da aplicação do Decreto-lei n? 2.079, de 20 de dezembro de 1983, .
Leia-se:
decorrentes da aplicação do Decreto-lei n:' 2.003, de 6 de
janeiro de 1983, ...
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maio de 1984
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1984 - Concede isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados nos
casos que especifica. Publicado no
D.Q. de 4 de abril de 1984
2.111 - Decreto-lei de 4 de abril
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1.341, de 22 de agosto de 1974 e
outras providências. Publicado
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no
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de abr-il de 1984
.
2.114 - Decreto-lei de 23 de abril de
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Incentivo à Atividade Médica na
Previdência Social e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 24 de abril de 1984 e republicado
no D. O. de 25 de abril de 1984
2.115 - Decreto-lei de 25 de abril de
1984 - Autoriza o Ministro da Fazenda a designar a empresa públ i-
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Institui a Gratificação de

Apoio à Atividade de Ensino e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 17 de maio de J984
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Decreto-lei de 5 de junho de

1984 -

Altera a redação de dispo-

sitivos do Decreto-lei n:' 2.121. de
16 de maio de 1984, que instituiu a
Gratificação de Apoio
Atividade
de Ensino, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 6 de junho de 1984
2.124 - Decreto-lei de 13 de junho de
1984 - Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Publicado no D.a. de 14
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15

cimentos e proventos dos membros
da Magistratura Federal, do Distrito Federal e Terr-itór-ios e do Tribunal de Contas da União, bem como os das pensões, e dá outras
providências. Publicado no Ir.O,
de 27 de junho de 1984 ...

16

2.132 - Decreto-lei de 26 de junho de
1984 - Autoriza a União a adquirir

2.125 - Decreto-lei de 19 de junho de
1984 - Estabelece correspondência

Decreto-lei de 19 de junho de
Inclui a Gratificação de
Função Policial no Anexo 11 do
Decreto-lei n:' 1.360, de 22 de novembro de 1974, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 20
de junho de 1984
2.127 - Decreto-lei de 20 de junho de
1984 - Altera a legis laçâo do imposto de renda aplicável aos rendimentos de cadernetas de poupança
do Sistema Financeiro da Habitacão. Publicado no D.Q. de 22 de junho de 1984
2.128 - Decreto-lei de 20 de junho de
1984 - Estende a Gratificação de
Desempenho das Atividades de
Tributação, Arrecadação e Eiscali-

de vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Poder
Executivo, bem como os das pensões, e dá outras providências. Publicado no D. Q. de 27 de junho de
1984 e retificado no D.O. de 29 de
junho de 1984

21

2.131 - Decreto-lei de 25 de junho de
1984 - Reajusta os valores de ven-

à

de referências de vencimentos concernentes aos servidores alcançados pelo artigo 1:' da Lei n:' 6.823,
de 22 de setembro de 1980. Publicado no D.O. de 20 de junho de 1984
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2.130 - Decreto-lei de 25 de junho de
1984 - Reajusta os atuais valores

14

junho de 1984
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2.129 - Decreto-lei de 25 de junho de
1984 - Reajusta o valor do soldo

base do cálculo da remuneração
dos militares. Publicado no D.Q.
de 27 de junho de 1984

disposto no Decreto-lei n:' 2.112, de
17 de abril de 1984, aos funcioná"
rios pertencentes à Categoria Funcional privativa do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, incluida no Grupo-Atividades de
Controle Externo, do Quadro de
Pessoal do referido Tribunal de
Contas. Publicado no D.a. de 5 de
2.123 -
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D.O. de 27 de junho de 1984 ..

24

25

2.133 - Decreto-lei de 26 de junho de
1984 - Dispõe sobre a tributação,

18

2.126 -

1984 -

18

pelo imposto de renda, de rendimento e ganho de capital produzidos por debêntures escriturais e
nominativas não endossáveis, e dá
outras providências. Publicado no
Ir.O, de 27 de junho de 1984

26

2.134 - Decreto-lei de 26 de junho de
1984 - Prorroga o prazo de vigên-

cia de incentivos fiscais previstos
na legislação do imposto de renda
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 27 de junho de 1984

28

2.135 - Decreto-lei de 27 de junho de
1984 - Reajusta os valores de ven19

cimentos e proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências. Publicado no D.O. de 28
de junho de 1984
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2.136 - Decreto-lei de 27 de junho de
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cimentos e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências. Publicado no D.O. de 28
de junho de 1984
2.137 - Decreto-lei de 27 de junho de
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no D.o. de 29 de junho de 1984
2.144 - Decreto-lei de 28 de junho de
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dá outras providências. Publicado
no D.O. de 29 de junho de 1984
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e dá outras providências. Publicado no D.O. de 29 de junho de 1984

05

34

2.140 - Decreto-lei de 28 de junho de
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Incentivo à Atividade Odontológi-

ca, na Previdência Social, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 29 de junho de 1984
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2.141 - Decreto-lei de 28 de junho de
1984 - Reajusta os vencimentos,
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Reajusta os vencimentos e
proventos dos funcionários do
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Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo
do Reino do Marrocos, concluído
em Brasília, a 17 de fevereiro de
1983. Publicado no D.o. de 4 de
abril de 1984
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valor
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de
Crê
37.734.500.000,00 (trinta e sete bilhões, setecentos e trinta e quatro
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cadastrais e cancelamento dos débitos de contribuição sindical rural»z Publicado no D.O. de 3 de
maio de 1984
- Decreto Legislativo de 1984
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rendimentos do trabalho». Publicado no D.O. de 3 de maio de 1984
- Decreto Legislativo -íe 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n:'
2.068, de 9 de novembro de 1983,
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04 -

2.138 - Decreto-lei de 28 de junho de
1984 - Reajusta o valor do soldo

base de cálculo da remuneração
dos PM da Polícia Militar e dos
BM . do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal. Publicado no
D.O. de 29 de junho de 1984
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dovíéria única, e dá outras providências», Publicado no D.a. de 3
de maio de 1984
.
09 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Acordo que cria
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30 de junho de 1982. Publicado no
.
D. O. de 9 de maio de 1984
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Genebra, em 27 de junho de 1980, e
assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil a 16 de
abril de 1981, em Nova York. Publicado no D.a. de 29 de maio de
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no D.a. de 6 de junho de 1984 .....
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1984
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2.091, de 27 de dezembro de 1983,
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outras providências». Publicado
no D.O. de 18 de junho de 1984
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2.075, de 20 de dezembro de 1983,
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22 de junho de 1984
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2.078, de 20 de dezembro de 1983,
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19 de dezembro de 1951. que regula
o processo das contravenções definidas nos arts. 58 e 60 do Decretolei n:' 6.259, 'de la de fevereiro de
1984. Publicada no D,O, de 27 de
abril de 1984
.

96

7.195 ~ Lei de 12 de junho de 1984 ~
Dispõe sobre a responsabilidade
civil das agências de empregados
domésticos. Publicada no D.O. de
13 de junho de 1984

98

7.196 - Lei de 13 de junho de 1984 ~
Institui o Plano Nacional de Moradia ~ PLAMO, destinado a atender as necessidades de moradia
das pessoas de renda mensal regular até 5 (cinco) salários mínimos. e
dá outras providências. Publicada
no D.o. de 14 de junho de 1984 e republicada no D.O. de 20 de junho
de 1984
.

98

7.197 ~ Lei de 14 de junho de 1984 ~
Institui o "Dia Nacional das Relações Públicas». Publicada no D.O.
de 15 de junho de 1984

99

7.198 ~ Ler de 19 de junho de 1984 ~
Autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Ministério da Educação e
Cultura, crédito especial até o lim ite de Crs 3.816.400.000,00 (três bilhões, oitocentos e dezesseis milhões e quatrocentos mil cruzeiros)
para o fim que especifica. Publicada no D.O. de 20 de junho de 1984

100

7.199 ~ Lei de 19 de junho de 1984 ~
Autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Ministério da Saúde, crédito especial até o limite de Crs
1.358.687.000,00 (um bilhão, trezentos e cinqüenta e oito milhões,
seiscentos e oitenta e sete mil cruzeiros) para o fim que especifica.
Publicada no D. o. de 20 de junho
de 1984

102

95

7.200 ~ Lei de 19 de junho de 1984 Acresce os efetivos da Força Aérea
Brasileira em tempo de paz. Publicada no D. O. de 20 de junho de
1984

103

95

7.201 ~ Lei de 26 de junho de 1984 ~
Autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Ministério da Educação e
Cultura, crédito especial até o limite de CrS 543.500.000,00 (quínhentos e quarenta e três milhões e qui-

70

71

7.188 - Lei de 16 de maio de 1984 Autoriza o Poder Executivo a-abrir
créditos adicionais até o limite de
CrS 7.130.000.000.000,00, e dá ou-

tras providências. Publicada no
D.O. de 17 de maio de 1984
7.189 ~ Lei de 4 de junho de 1984 ~
Altera a redação do artigo 379, da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n:'
5.452, de 1:' de maio de 1943. Publicada no D.O. de 5 de junho de 1984

74

92

7.190 ~ Lei de 4 de junho de 1984 Reajusta a pensão especial concedida pela Lei n:' 3.919, de 1~' de julho de 1961, a Havdea Lago Bittencour-t. viúva do Senador Lúcio Bittencourt. Publicada no D.O. de 5
de junho de 1984

93

7.191 ~ Lei d·e 4 de junho de 1984 ~
Altera os artigos 16 e 25 da Lei n:'
4.737. de 15 de julho de 1965 ~ Código Eleitoral. Pu blicada no D. O.
de 5 de junho de 1984

94

7.192 -- Lei de 5 de junho de 1984 ~
Inclui na Lista de Serviços a que
alude o artigo 8:' do Decreto-lei n:'
406, de 31 de dezembro de 1968. os
prestados pelos profissionais autônomos de Relações Públicas. Publicada no D.O. de 6 de junho de
1984
.
7.193 ~ Lei de 7 de junho de 1984 ~
Introduz alteração na Lei n:' 6.251,
de 8 de outubro de 1975, que «institui normas gerais sobre desportos». Publicada no D.O. de 8 de junho de 1984 .

PAG.

7.194 ~ Lei de 11 de junho de 1984 Autoriza a inclusão de recursos
nos Orçamentos da União e dá outras providências. Publicada no
D.o. de 13 de junho de 1984 .

Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior. e dá outras providências.
Publicada no D.O. de 18 de abril de

VII

ÍNDICE

PAG.

nhentos mil cruzeiros) para o fim
que especifica. Publicada no D.O.
de 27 de junho de 1984
7.202 - Lei de 26 de junho de 1984 Dispõe sobre a progressão funcional a que se refere a Lei n:' 5.920,
de 19 de setembro de 1973. Publicada noD.O. de 27 de junho de 1984

PAG.

INDICE DO APENSO
103

104

I -

DECRETO LEGISLATIVO

03 - Decreto Legislativo de 1984 Autoriza o Senhor Presidente da
República a ausentar-se do País na
primeira quinzena do mês de abril
de 1984. Publicado no D.O. de 2 de
abril de 1984 ... . . .... . . . ... .

109

ÍNDICE REMISSIVO

111

Figuram neste volume os decretos-leis.
os decretos legislativos e as leis que, expedidos no segundo trimestre de 1984, foram
publicados no Diário Oficial até o último
dia útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e republicação estão indicadas no índice.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
E ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
I -

DECRETOS-LEIS

DECRETO-LEI N? 2.110, DE 3 DE ABRIL DE 1984
Concede isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados nos casos que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados os equipamentos, máquinas, aparelhos,
instrumentos e demais materiais, inclusive -suas partes, peças, acessórios e sobressalentes, sem similar nacional, destinados à utilização exc1usiva na produção de carvão.
Art. 2? Os bens a que se refere o artigo anterior serão relacionados pelo Ministro da Fazenda, por proposta do Ministro das Minas e
Energia, observado o orçamento específico a ser fixado pelo Presidente
da República.
Art. 3? O benefício fiscal concedido na forma deste decreto-lei vigorará com relação aos bens embarcados a partir de 30 de março de
. 1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Cesar Cals
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 2.111, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Altera o Decreto-lei n? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica alterado o Anexo II do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, na forma do anexo a este Decreto-lei, a partir de 1? de
janeiro de 1984.
Art. 2? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei'
correrão à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

ANEXO
(Artigo 1? do Decreto-lei n? 2.111, de 4 de abril de 1984)
«ANEXO Ih
(Artigo 6? item lII, Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974)

Denominação das Gratificações e
Indenizações

xxv Policial

Gratificação

de

Função

Definição

Bases de Concessão

Devida ao funcionário integrante do Grupo-Policia
Federal pelo desgaste físico e mental decorrente do
desempenho da atividade
de polícia judiciária federal

Correspondente a 20 % (vinte
por cento) do vencimento do
cargo efetivo, a ser paga ao
funcionário em efetivo exercício do cargo, cessando a con-

cessão e o pagamento com a
aposentadoria, na forma estabelecida em regulamento.
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DECRETO-LEI N? 2.112, DE 17 DE ABRIL DE 1984
Altera o Decreto-lei nf' 1.341, de 22 de
agosto de 1974, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica alterado o Anexo II do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, na forma do anexo a este decreto-lei, a partir de 1? de
janeiro de 1984.
Art. 2? O total percebido pelos Técnicos de Controle Externo, a
título de vencimento, representação mensal e Gratificação de Controle
Externo, nâo poderá ultrapassar o limite fixado no artigo I? do
Decreto-lei n:' 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 4? Revogadas as disposições em contrário, este decreto-lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

ANEXO
(Artigo 1? do Decreto-lei n? 2.112, de 17 de abril de 1984)
"ANEXO II»
(Artigo 6?, item III, Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974)

Denominação das Gratificações e
Indenizações

XXVI Externo

Gratificação de Controle

Definição

Bases de Concessão

Gratificação devida aos
funcionários incluídos na
categoria funcional privativa da Secretaria Geral
do Tribunal de Contas da
União, do Grupo-At.ivldades de Controle Externo.

Até 80 % (oitenta por cento)
calculados sobre o valor do
vencimento do cargo efetivo
do funcionário. segundo critério estabelecido em Resolução
do Tribunal de Contas da
União.
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DECRETO-LEI N? 2.113, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Revoga o artigo 2. do Decreto-lei n.o
2.087, de 22 de dezembro de 1983. e dá outras providências.
Q

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o artigo 2? do Decreto-lei n? 2.087, de 22 de
dezembro de 1983, restabelecidas as disposições legais anteriormente
vigentes 80 bre a matéria.
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de abríl de 1984; 1G3? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho

DECRETO-LEI N? 2.114, DE 23 DE ABRIL DE 1984
Institui a Gratificação de Incentivo à
Atividade Médica na Previdência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere' o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Atividade
Médica, a ser deferida aos servidores da Previdência Social integrantes
da Categoria Funcional de Médico, código NS-901 ou LT-NS-901, do
Grupo-Outras Atividades de N ivel Superior, pelo efetivo desempenho
de atividades médicas.
Art. 2? A gratificação de que trata este decreto-lei corresponderá
a percentuais de até 100% (cem por cento), incidentes sobre o valor. do
vencimento ou salário da maior referência da Categoria Funcional de
Médico, de acordo com critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor ocupar cargo em comissão ou função de confiança, integrante do Grupo- Direção ou Assessoramento Superiores, instituído pela Lei n? 5.645, de 10 de dezembro
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de 1970, os percentuais da gratificação incidirão sobre o vencimento ou
salário da maior referência da Categoria Funcional de Médico.
Art. 3? A gratificação instituída por este decreto-lei não poderá
ser paga cumulativamente com a Gratificação de Interforiz ação, de que
trata o Decreto-lei n" 1.873, de 27 de maio de 1981.
Art. 4? N o caso de acumulação de dois cargos ou empregos de
médico, a gratificação será devida somente em relação a um vínculo
funcional.
Art. 5? Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para fins deste decreto-lei, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
ai férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licenças para tratamentos da própria saúde, a gestantes
ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;
g) missão ou estudo no estrangeiro, quando o afastamento
houver sido autorizado pelo Presidente da República ou Ministro de Estado;
h) indicação para ministrar ou receber treinamento ou aperfeiçoam-ento, desde que o programa seja promovido ou aprovado
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 6? A Gratificação de Incentivo à Atividade Médica, sobre a
qual incidirá o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos
do funcionário que a tenha percebido na data da 'aposentadoria e nos
doze meses imediatamente anteriores.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o correspondente
à média aritmética dos percentuais atribuídos ao funcionário no período a que alude este artigo.
Art. 7? As estruturas das Categorias Funcionais de Médico, Médico de Saúde Pública (em extinção), Médico do Trabalho e Médico Veterinário, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ficam alteradas na forma
do anexo deste decreto-lei.
§ 1 ~ As alterações a que se refere este artigo não acarretarão elevação automática de vencimento ou salário, exceto em relação aos ocupantes da referência N8-4, que passam automaticamente à referência
NS-5.

ATOS DO PODER LEO ISLATIVO

6

§ 2? Os servidores atingidos pela alteração serão posicionados
nas classes resultantes da nova estrutura, mantidas as respectivas referências de vencimento ou salário.
Art. 8? Fica extinto o regime de trabalho de 30 (trinta) horas semanais em relação às categorias funcionais mencionadas no art. 7?
Art. 9? O preenchimento dos cargos ou empregos das classes especíal e intermediárias, das categorias funcionais a que se refere este
decreto-lei far-se-á mediante progressão funcional ou outras formas regulares de provimento.
Art. 10. As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei,
cujos efeitos retroagem a I? de abril de 1984, correrão à conta das dotações próprias das autarquias previdenciárias.

Parágrafo único. N a hipótese de haver insuficiência de recursos
orçamentários no Orçamento do IN AMP8, a sua complementação poderá ser atendida à conta de dotações a serem consignadas no Orçamento
Geral da União.
Art. 11. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 23 de abríl de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho

Delfim Netto

ANEXO
(Artigo 7? do Decreto-lei n:' 2.114, de 23 de abril de 19841

Grupo

Outras Atividades de
Nível Superior
(NS-9DD ou LT-NS-900)

Categorias Funcionais

Médico
Médico de Saúde
Pública
(em extinção)
Médico do Trabalho
Médico Veterinário

Código

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

NS-90l ou
LT-NS-9D1
NS-902 ou
LT-NS-902

Classe Especial - NS-22 a 25
Classe C

-NS-17a21

NS-90S ou
LT·NS-9DS
NS-91D ou
LT-NS-9l0

Classe B

- NS-12 a 16

Classe A

- NS- 5 a 11
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DECRETO-LEI N? 2.115, DE 25 DE ABRIL DE 1984
Autoriza o Ministro da Fazenda a designar a empresa pública Financiadora de
Estudos e Projetos ~ FINEP, como o agente financeiro nos casos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
. confere o artigo 55, lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Ministro da Fazenda poderá atribuir à empresa pública
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, a função de agente financeiro da União em contratos de empréstimos ou de abertura de crédito, internos ou externos, em que esta for parte, já celebrados ou que víerem a ser celebrados, destinados ao financiamento de estudos,projetos
ou programas de interesse para o desenvolvimento científico ou tecnológico do País, constantes do planejamento governamental para os aludidos setores.
§ 1? Fica a FINEP, quando designada agente financeiro, nos termos deste artigo:
a) autorizada a receber, da União ou diretamente do financiador, os recursos das operações financeiras respectivas e a
aplicá-los nos termos das disposições dos contratos de que
tenham-se originado;
bl obrigada a prestar contas da aplicação desses recursos,
nos termos da legislação pertinente;
c) obrigada a arcar com todos os custos das operações financeiras, inclusive amortização do principal, juros, despesas e
demais encargos contratados; e
d) obrigada a aplicar os recursos, oriundos de operações financeiras internas ou externas, destinados ao financiamento de
estudo, programas e projetos mencionados no caput deste artigo, com os mesmos ônus e encargos com que hajam sido contratados pela União ou com os que são usualmente estipulados nos
contratos de financiamento das citadas atividades custeados
com recursos próprios ou sob sua gestão.
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 2.116, DE 7 DE MAIO DE 1984
Fixa remuneração de Diplomata eervíndo em organismo internacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A remuneração do Diplomata, agregado de conformidade
com O artigo 4?, item VI, da Lei n? 5.887, de 31 de maio de 1973, é fixada na forma estabelecida no artigo 7? da Lei n? 5.809, de 10 de outubro
de 1972, quando for do interesse do Governo brasileiro prestar colabo- .
ração ao Secretariado do organismo internacional no qual o funcionário
exercer cargo ou comissão.
Parágrafo único. Da remuneração de que trata este artigo, será
deduzido o valor correspondente ao montante global dos vencimentos,
salários e quaisquer indenizações ou vantagens pecuniárias, em moeda
estrangeira, percebidos pelo Diplomata do Organismo Internacional em
que tenha exercício.
Art. 2? Este decreto-leí entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1984; lG3? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
DECRETO-LEI N? 2.117, DE 7 DE MAIO DE 1984
Altera o Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de
agosto de 1974, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica alterado o Anexo II do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, na forma do anexo a este decreto-lei.
Art. 2? O limite previsto no artigo 3? do Decreto-lei n? 1.698, de 3
de outubro de 1979, alterado pelo artigo IOdo Decreto-lei n? 1.732, de 20
de dezembro de 1979, em relação aos membros do Ministério Públíco
Militar, do Trabalho, do Distrito Federal e dos Territórios e aos integrantes das categorias funcionais do Grupo-Serviços Jurídicos (SJ-1100
ou LT-SJ-II001. previsto na sistemática de classificação da Lei n?
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5.645, de 10 de dezembro de 1970, é o fixado no artigo I? do Decreto-lei
n" 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Art. 3? Os servidores de que trata o artigo anterior fazem jus à
Gratificação de Nível Superior.
Art. 4? Os ocupantes do cargo de Consultor-Geral da República,
de Procurador-Geral e Subprocurador-Geral junto ao Tribunal de Contas da União e dos cargos ou funções de Adjunto do Consultor-Geral da
República e de Consultor Jurídico de Ministério ou Órgão integrante da
Presidência da República terão a gratificação instituída pelo artigo I?
deste decreto-lei calculada no percentual de 40% (quarenta por cento),
incidente sobre o vencimento básico ou salário do respectivo cargo ou
função.
Art. 5? A gratificação. instituída por este decreto-lei não poderá
ser percebida cumulativamente com a Gratificação criada pelo Decretolei n? 2.074, de 20 de dezembro de 1983.
Art. 6? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações constantes do orçamento da União.
Art. 7? E ste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel
Delfim Netto
ANEXO
(Artigo I? do Decreto-lei n:' 2.117, de 7 de maio de 1984)
ANEXO II
(Artigo 6?, ítem lIl, Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974)
Denominaçâo das
Gratificações
e Indenizações
XXVII - Gratificação de desempenho de Função
Essencial
Prestação Jurisdicional.
à

Definição

Bases e Concessão

Gratificação devida aos servidores incluídos nas carreiras privativas do Ministérío Público Militar, do Trabalho, do Distrito Federal e dos Territórios e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União, nas categorias funcionais do
Grupo-Serviços Jurídicos (SJ-l100 ou LTSJ-llOO), e aos ocupantes do cargo de
Consultor-Geral da República, dos cargos
ou funções de Adjunto do Consultor Geral
da República e de cargos ou funções de
Consultor Jurídico de Ministério ou Órgão
integrante da Presidência da República.

Até 40% {quarenta por cento)
calculados sobre o valor do vencimento da maior referência da
correspondente categoria funcional ou carreira. segundo critério estabelecido em ato do Poder Executivo.
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DECRETO-LEI N? 2.118, DE 14 DE MAIO DE 1984
Autoriza o Banco do Brasil S.A. a contratar operações de crédito externo, na forma e nos limites que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, ítem 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Banco do Brasil S .A., como agente financeiro do Tesouro N acional e mediante autorização do Ministro da Fazenda em cada
caso, poderá contratar operações de crédito externo, no valor equivalente a 450.000.000 (quatrocentos e cinqüenta milhões) de Obrigações'
Reajustáveis do Tesouro Nacional, ou seu correspondente em moedas
estrangeiras, junto a instituições financeiras estrangeiras, públicas ou
privadas, ou internacionais, para o fim de financiar importações brasileiras.
§ 1? Nas operações de que trata este artigo, observar-se-á o disposto
no artigo 11 do Decreto-lei n:' 1.312, de 15 de fevereiro de 1974.
§ 2? No repasse dos financiamentos obtidos, nos termos deste artigo, incumbirá ao Banco do Brasil S.A. proceder à análise das condições financeiras gerais dos importadores nacionais, inclusive no tocante à respectiva capacidade de endividamento, bem como das garantias
oferecidas.

Art. 2? O Banco Central do Brasil manterá registro atualizado
das operações a que se refere o artigo anterior, para fins de controle do
limite nele estabelecido.
Art. 3? Sobre as remessas de juros, comissões, despesas e descontos, pagos ou entregues ao credor estrangeiro, por força das operações de que trata este decreto-lei, incide imposto de renda na fonte (Lei
n:' 3.470, de 28 de novembro de 1958, artigo 77).
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 2.119, DE 14 DE MAIO DE 1984
Dispõe sobre a incorporação da Gratificação que menciona ao provento da aposentadoria, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item III, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A Gratificação de Desempenho das Atividades de Tributação, Arrecadação ou Fiscalização dos Tributos Federais, prevista no
item XXIV do anexo II do Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de agosto de 1974,
sobre a qual incide o desconto previdenciário, será computada nos cálculos do provento de inatividade.
§ I? O valor da gratificação a ser computado é o correspondente à
média dos percentuais concedidos ao funcionário nos 12 (doze] meses
anteriores à data da aposentadoria.
§ 2? Aos funcionários aposentados anteriormente à vigência deste
decreto-lei ou que venham a aposentar-se até 31 de dezembro de 1984, a
incorporação far-se-á na razão da metade do percentual máximo.
Art. 2? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 3? Revogadas as disposições em contrário, este decreto-lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 2.120, DE 14 DE MAIO DE 1984
Dispõe sobre o tratamento tributário
relativo a bagagem.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O viajante que se destine ao exterior ou dele proceda está
isento de tributos, relativamente a bens integrantes de sua bagagem,
observados os termos, limites e condições, estabelecidos em ato normativo expedido pelo Ministro da Fazenda.
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§ I? Cons idera-se bagagem, para efeitos fiscais, o conjunto de
bens de viajante que, pela quantidade ou qualidade, não revele destinação comercial.
§ 2? O disposto neste artigo se estende:
a) aos bens que o viajante adquira em lojas francas instaladas no País;
b) aos bens levados para o exterior ou dele trazidos, no movimento característico das cidades situadas nas fronteiras terrestres.
Art. 2? Os bens integrantes de bagagem procedente do exterior,
que excederem os limites da isenção estabelecida nos termos do artigo
anterior, até valor global a ser fixado em ato normativo pelo Ministro
da Fazenda, poderão ser desembaraçados mediante tributação especial,
ressalvados os produtos do Capítulo .24 da Tabela Aduaneira do Brasíl
e os veículos em geral.
Parágrafo único. Para efeito da tributação especial, 08 bens serão,
por ato normativo do Ministro da Fazenda, submetidos a uma classificação genérica e sujeitos ao imposto de importação à alíquota máxima
de 400 % (quatrocentos por cento), assegurada nesse caso isenção do imposto sobre produtos industrializados.
Art. 3? Aplicar-se-á O regime comum de importação aos bens qualificáveis como bagagem que não satisfizerem os requisitos para a isenção ou a tributação especial, previstos nos artigos anteriores.
Art. 4? As repartições aduaneiras ficam autorizadas a proceder à
baixa dos termos de responsabilidade, relativos aos bens conceituados
como bagagem, desembaraçados anteriormente à data da publicação
deste decreto-lei, salvo os referentes à aplicação do regime aduaneiro
especial.
Art. 5? No caso de sucessão aberta no exterior, o herdeiro ou legatário residente no País poderá desembaraçar, com isenção, os bens
pertencentes ao de cujus na data do óbito, relacionados em ato normativo expedido pelo Ministro da Fazenda.
Art. 6? O Ministro da Fazenda poderá, em ato normativo, dispor
sobre:

I - relevação da pena de perdimento de bens de vtajantes, mediante o pagamento dos tributos, acrescidos da multa de
cem por cento do valor destes;
II - depreciação de bens isentos de imposto de importação, cuja alienação seja permitida mediante o pagamento dos
tríbutos;
IH - normas, métodos e padrões específicos de valoração
aduaneira dos bens conceituados como bagagem;
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IV - hipóteses de abandono de bens de viajante e respectiva destinação.
Art. 7? E ste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e mantidas as normas fiscais sobre a importação de automóveis previstas na legislação vigente.
Brasília, 14 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.121, DE 16 DE MAIO DE 1984
Institui a Gratificação de Apoio à Atividade de Ensino e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituida a Gratificação de Apoio à Atividade de
Ensino, que será paga, na base de 20 % (vinte por cento) do vencimento
ou salário do respectivo cargo efetivo ou emprego permanente, aos servidores técnicos e administrativos integrantes dos quadros e tabelas
permanentes das universidades federais autárquicas, dos estabelecimentos federais isolados autárquicos de ensino superior e das autarquias federais de ensino de 1~ e 2? Graus.
§ 1 ~ A concessão da gratificação prevista neste artigo exigirá do
servidor o compromisso de integral dedicação à respectiva instituição
de ensino, deixando de ser paga nos casos de afastamento do serviço,
exceto os decorrentes de férias, casamento, luto, licenças para tratamento de saúde, por acidente em serviço, à gestante, auxílio-doença e
serviços obrigatórios por lei.
§ 2? A Gratificação de Apoio à Atividade de Ensino poderá ser
percebida cumulativamente com as gratificações e indenizações a que
fizer jus o servidor, ou com a retribuição de cargo ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, e será incorporada ao vencimento ou salário, exclusivamente para efeito de aposentadoria, na razão de 1/5 (um quinto) do respectivo valor, por ano de percepção.
Art. 2~ As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei correrão à conta das dotações destinadas às Autarquias federais de que
trata o artigo I?
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Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de junho.de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.122, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Aplica, no que couber, o disposto no
Decreto-lei n? 2.112, de 17 de abril de 1984,
aos funcionários pertencentes à Categoria
Funcional privativa do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, incluída no GrupoAtividades de Controle Externo, do Quadro
de Pessoal do referido Tribunal de Contas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. I? Aplica-se. no que couber, o disposto no Decreto-lei n?
2.122, de 17 de abril de 1984, aos funcionários pertencentes à Categoria
Funcional privativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal, incluída no Grupo-Atividades de Controle Externo, código TCDF-CE01O, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do referido Tribunal
de Contas.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO-LEI N? 2.123, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Altera a redação de dispositivos do
Decreto-lei n.O 2.121, de 16 de maio de 1984,
que instituiu a Gratificação de Apoio à Atividade de Ensino. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O artigo 1?, caput, e o artigo 2? do Decreto-lei n:' 2.121, de
16 de maio de 1984, que instituiu a Gratificação de Apoio à Atividade
de Ensino, passam a vigorar com a seguinte redação, mantidos os parágrafos do referido artigo I?:
«Art. I? Fica instituída a Gratificação de Apoio à Atividade de Ensino, que será paga, na base de 20 % (vinte por cento)
do vencimento ou salário do respectivo cargo efetivo ou emprego, aos servidores técnicos e administrativos dos quadros e tabelas das universidades federais autárquicas, dos estabelecimentos federais isolados autárquicos de ensino superior, das
autarquias federais de ensino de I? e 2? Graus e de órgãos autônomos, vinculados ao Ministério da Educação e Cultura, que tenham exercício nos estabelecimentos de ensino agrotécnico e de
educação especial, pertencentes a esses órgãos).
«Art. 2? As despesas decorrentes da execução deste
decreto-lei correrão à conta das dotações destinadas a Autarquias Federais e aos Órgãos Autônomos, de que trata o artígc
1 P».
Art. 2? Fica incluído nas exceções previstas no § I? do artigo I?
do Decreto-lei n? 2.121, de 1984, o afastamento, decorrente de licença
especial, dos funcionários regidos pela Lei n? 1.711, de 28 de outubro de
1952.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1? de junho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 2.124, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Altera a legieieçeo do imposto de renda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item Ií, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 ~ No exercicio financeiro de 1984, as parcelas de antecipação do imposto de renda de que trata o item I do artigo I? do Decretolei n? 2.031, de 9 de junho de 1983, a serem pagas nos meses de julho a
dezembro, serão calculadas, excepcionalmente, tomando-se por base o
lucro líquido do segundo semestre de 1983 e do primeiro semestre de
1984.
§ I? Cada parcela de antecipação corresponderá a um vinte e cinco avos da soma algébrica do lucro ou prejuízo líquido dos dois semestres, convertida em número de Obrigações Reajustáveis do Tesouro N acionai - ORTN, pelo valor destas no mês de julho de 1984.
§ 2? O valor total das antecipações de que trata este artigo não
excederá o lucro líquido apurado no balanço relativo ao primeiro semestre de 1984.
§ 3? N a hipótese de aplicação do limite previsto no parágrafo anterior, cada parcela corresponderá a um sexto do lucro líquido convertido em número de ORTN pelo valor destas no mês de julho de 1984.
§ 4? Para os efeitos do disposto neste artigo o lucro líquido é O
apurado antes da constituição da provisão para o imposto de renda e
não computada a 'contrapartida do ajuste dos investimentos avaliados
pelo valor de patrimônio líquido.

Art. 2? O artigo 2? do Decreto-lei n? 1.968, de 23 de novembro de
1982, com a redação dada pelo artigo 10 do Decreto-lei n? 2.065, de 26 de
outubro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? O imposto de renda do exercício financeiro, recolhido no ano anterior a título de retenção ou antecipação, será
compensado com o imposto devido na declaração de rendimentos, após a aplicação, sobre as referidas retenções e antecipações, de coeficientes fixados pelo Ministro da Fazenda e pelo
Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, com base na variação ocorrida entre o valor médio mensal das Obrigações Reaiustáveis do Tesouro Nacional
(ORTN), em cada um dos trimestres do ano anterior e o valor
da üRTN no mês de janeiro do exercício financeiro a que corresponder a declaração de rend imentos.»
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Art. 3? As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem retenção do
imposto de renda na fonte deverão fornecer ao contribuinte documento
comprobatório da retenção, em duas vias, com indicação da natureza e
montante do rendimento e do imposto retido em cada trimestre do ano
anterior.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir
formulário próprio para prestação das informações de que trata este artigo.
Art. 4~ O § 7~ do artigo 7~ do Decreto-lei n? 1.641, de 7 de dezembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 7? A falta de recolhimento do imposto sujeitará o infrator às penalidades previstas na legislação do imposto de renda
no regime de fonte.»

Art. 5? O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1~ O documento que formalizar o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito.
§ 2~ Não pago no prazo estabelecido pela legislação, o crédito,
corrigido monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos
juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida
ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o disposto no § 2?
do artigo 7~ do Decreto-lei n~ 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3? Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância
da obrigação principal, o não cumprimento da obrigação acessória na
forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2~,
3~ e 4~ do artigo 11 do Decreto-lei n~ 1.968, de 23 de novembro 1982, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n~ 2.065, de 26 de outubro de
1983 ..

Art. 6? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1984;
República.

163~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Falvêas

Delfim Netto

96~

da
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DECRETO-LEI N? 2.125, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Estabelece correspondência de referências de vencimentos concernentes aos servidores alcançados pelo artigo I? da Lei n?
6.823, de 22 de setembro de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O valor da referência 46, da escala de vencimentos e salários do Serviço Público Federal, a que alude o artigo I? da Lei n? 6.823,
de 22 de setembro de 1980, corresponde ao valor estabelecido para a referência NS-14 da nova escala de vencimentos e salários, de que trata o
artigo 2? do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Parágrafo único. Os efeitos da correspondência estabelecida neste
artigo vigoram a partir de I? de janeiro de 1981, alcançando, também,
as aposentadorias concedidas com base no valor atribuído à referência
NM-35 da nova escala de vencimentos e salários . .
Art. 2? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto-lei
correrão à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO-LEI N? 2.126, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Inclui a Gratificação de Função Policial no Anexo II do Decreto-lei n? 1.360. de
22 de novembro de 1974. e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item HI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica incluída no Anexo II do Decreto-lei n:' 1.360, de 22 de
novembro de 1974, a Gratificação de Função Policial com as características, beneficiários e bases de concessão estabelecidos no anexo
deste decreto-lei, a partir de I? de janeiro de 1984.
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Art. 2~ As despesas decorrentes da aplicação deste decreto-lei
correrão à conta das dotações do orçamento do Distrito Federal.
Art. 3~ Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 19 de junho de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibraim Abi-Ackel
ANEXO
(Artigo I? do Decreto-lei n:' 2.126, de 19 de junho de 1984)
«ANEXO 11»
(Decreto-lei n:' 1.360, de 22 de novembro de 1974)

Denominação das Gratificações e
Indenizações

XVI -

Gratificação de Função Policial

Definição

Bases de Concessão

Devida ao funcionário integrante do Grupo-Policia
Civil pelo desgaste fisico
e mental decorrente do desempenho da atividade
de policia judiciária do
Distrito Federal.

Correspondente a 20% (vinte
por cento) do vencimento do
Cargo efetivo, a ser paga ao
funcionário em efetivo l'xercício do cargo, cessando a concessão e o pagamento com a
aposentadoria. na forma estabelecida em regulamento.

DECRETO-LEI N? 2.127, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Altera a legislação do imposto de renda
aplicável aos rendimentos de cadernetas de
poupança do Sistema Financeiro da Habitação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I ~ Os juros e dividendos de cadernetas de poupança do Sistema Financeiro da Habitação, pagos ou creditados a pessoas físicas,
calculados sobre o saldo médio superior a 3.500 (três mil e quinhentas]
Unidades Padrão de Capital, ficam isentos do imposto de renda:
I - na fonte, até 31 de dezembro de 1985;
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II - na declaração de rendimentos, até o exercício financeiro de 1986, inclusive.

Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 20 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário David Andreazza
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.128, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Estende a Gratificação de Desempenho
das atividades de Tributeçao, Arrecadação
e Fiscalização dos Tributos Federais aos
Fiscais de Contribuições Previdências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item UI, da Constituição,
DECRETA:.
Art. I? Ficam estendidas aos Fiscais de Contribuições Previdenciárias, código TAF-605, do Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social - lAPAS, nas mesmas bases e condições, as vantagens do Decreto-lei n ? 2.074, de 20 de dezembro de 1983.
Art. 2? As despesas resultantes da execução deste decreto-lei correrão à conta das dotações próprias do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS.

Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 20 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 2.129, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Reajusta o valor do soldo base do cál·
culo da remuneração dos militares

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O valor do soldo do posto de Almirante-de-Esquadra, de
que trata o artigo 148 da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972, é reajustado, a partir de I? de julho de 1984, em 65% (sessenta e cinco por cental.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União para
o exercício financeiro de 1984.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
Alzir Benjamin Chaloub
Délio Jardim de Mattos
Waldir de Vasconcelos

DECRETO-LEI N? 2.130, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os atuais valores de vencimentos. salários e proventos dos servidores
civis do Poder Executivo. bem como os das
pensões e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:

Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
dos servidores civis do Poder Executivo, bem como os das pensões, resultantes da aplicação do Decreto-lei n? 2_079, de 20 de dezembro de
1983, são reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento), ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
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Parágrafo único. Os vencimentos, salários e proventos relativos
ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do anexo deste
decreto-lei.
Art. 2? Fica elevado para Crâ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 3? O Departamento Administrativo do Serviço Público elaborará as tabelas com os valores reajustados na forma deste decreto-lei
e expedirá normas complementares para a sua execução.
Art. 4? Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1984, a concessão de
novas excepcionalidades com base no Decreto n:' 86.795, de 28 de dezembro de 198!.
Art. 5? Os Órgãos e Entidades, no corrente exercício, adotarão·
medidas para reduzir despesas, ajustando a sua execução orçamentária
à efetiva disponibilidade dos créditos autorizados.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto neste artigo, os
Órgãos e Entidades reexaminarão a sua programação de trabalho, de
forma a evitar quaisquer solicitações de créditos adicionais, bem como,
rever os já encaminhados à Secretaria de Planejamento da Presidência
da República.
Art. 6? A despesa decorrente da execução deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União para o exercício
de 1984.
Art. 7? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publ ícação, com efeitos financeiros a partir de 1? de julho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abí-Ackel
Delfim Netto
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ANEXO
(Artigo 1?, parágrafo único, do Decreto-lei n? 2.130,
de 25 de junho de 1984)

CARGOS E EMPREGOS DE NIVEL MI<::mü

Referência

Vencimento ou Salário
(Cri 1,00)
A partir de 01/07/84

NM-l
NM-2

NM-3
NM-4
NM-S
NM-6
NM-7
NM-8
NM-9
NM-I0
NM-ll
NM-12
NM-13
NM-14
NM-1S
NM-16
NM-17
NM-18
NM-19
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-2S
NM-26
NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-31
NM-32
NM-33
NM-34
NM-35

100.000
104.700
109.800
115.000
120.600
126.500
131.S00
137.200
143.200
148.800
IS4.S00
160.300
166.·'300
173.000
179.000
186.500
192.700
200.000
207.700
216.700
227.400
238.600
250.400
262.900
275.900
289.500
303.900
318.900
334.600
351.200
368.500
396.400
432.000
470.700
512.800
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DECRETO-LEI N? 2.131, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos membros da Magistratura
Federal, do Distrito Federal e Territórios e
do Tribunal de Contas da União. bem como
os das pensões, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência que
lhe confere o artigo 55, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os valores de vencimentos e proventos dos membros da
Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal,
de Contas da União, resultantes da aplicação do Decreto-lei n" 2.078,
de 20 de dezembro de 1983, bem assim os das pensões, serão reajustados de acordo com os valores constantes do anexo a este decreto-lei,
sobre os quais incidirão os percentuais de representação nele estabelecidos.
Art. 2? Fica elevado para Cr$ 4.800,00 [quatro mil e oitocentos
cruzeiros] o valor do salário-farmlia .
Art. 3? A despesa decorrente deste decreto-lei correrá à conta
das dotações do Orçamento Geral da União para o exercício de 1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publ ícacão, com seus efeitos financeiros a partir de 1? de julho de 1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Delfim Netto
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ANEXO
(Artigo 1? do Decreto-lei n:' 2.131, de 25 de junho de 1984)

Orgão/Cargos

I -

~

80
60

1.318.661
1.108.874
1.108.874
957.666

80
70
60
50

1.318.661
1.142.476
1.108.874
957.666

80
70
60
50

1.142.476
1.108.874
957.666
659.320

70
60
50
40

1.318.661
1.142.476

80
70

Justiça do Distrito Federal e Territórios
Desembargador.
Juiz de Direito.
Juiz Substituto
Juiz Temporário.

VI -

1.318.661
1.108.874

Justíce do Trabalho
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho .
Juiz de Tribunal Regional do Trabalho.
Juiz Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento
Juiz do Trabalho Substituto ..

V -

100

Justiça Militar
Ministro do Superior Tribunal Militar.
Auditor Corregedor ..
Auditor Militar.
Auditor Substituto.

IV

1.450.516

Justiça Federal
Ministro do 'I'r-ibunal Federal de Recursos ..
Juiz Federal..

111 -

Representação

Supremo Tribunal Federal
Ministro do Supremo Tribunal Federal

11 -

a partir de
1-7-84
rc-s 1,00)

.

Tribunal de Contas da União
Ministro do Tribunal de Contas da União.
Auditor do Tribunal de Contas da União

DECRETO-LEI N? 2.132, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Autoriza a União a adquirir ações de
empresas estatais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Poderá a União, mediante autorização do Ministro da Fazenda, em cada caso, adquirir ações de sociedades de economia mista e
de empresas públicas federais detidas por entidades da Administração
Federal Indireta, ou por empresas controladas por estas, podendo, para
esse fim, utilizar-se:
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I - de recursos orçamentários, inclusive os destinados a
aumentos de capital de empresas estatais;

II - de créditos decorrentes de dividendos ou de resultados de exercícios. na forma do Decreto-lei n? 2.023, de 18 de
maio de 1983;
IH - de recursos provenientes de operações de crédito interno ou externo.
Art. 2? A compra e venda de ações prevista no artigo anterior terá suas condições fixadas, em cada caso, mediante instrumento es-

pecífico, a ser firmado entre as partes.
Art. 3? Fica a União autorizada, na forma da legislação em vigor,
a contratar operações de crédito, interno ou externo, para aportar capital nas sociedades de economia mista e empresas públicas federais.

Art. 4? E fixado em Cr$ 900.000.000.000,00 (novecentos bilhões de
cruzeiros) o limite global das operações de crédito referidas no inciso
IlI, do artigo I? e no artigo anterior, a serem contratadas na forma deste
decreto-lei.
Parágrafo único. O limite fixado neste artigo, para os valores de
principal dos contratos de operações de crédito, será corrigido monotariamente, no início de cada mês, com base nos índices adotados para as
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.·

Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.133, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a tributaçào, pelo imposto
de renda, de rendimento e ganho de capital
produzidos por debêntures escriturais e nominativas não endossáveis, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item Il, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Ficam tributados na forma deste decreto-lei, à aliquota de
vinte e cinco por cento, o rendimento e o ganho de capital auferidos por
titulares de debêntures escriturais e nominativas não endossáveis.
§ I? Para efeitos deste decreto-lei, considera-se:
a) rendimento: quaisquer valores. pagos ou creditados pela
companhia emitente, tais como juros e prêmios de reembolso,
repactuação e continuidade, que não constituam restituição de
capital;
b) ganho de capital: a diferença a maior entre o preço de
cessão ou liqüidação da debênture e o preço de aquisição corrigido monetariamente;
c) liqüidação: a amortização e o resgate.
§ 2? N a determinação do ganho de capital serão deduzidos, do
preço de aquisição e do valor de cessão ou de liquidação, o rendimento,
líquido do imposto, produzido e ainda não exigível.
§ 3? Na amortização parcial, o imposto incidirá sobre o ganho calculado proporcionalmente à parcela amortizada.
§ 4? A correção monetária do valor nominal e do preço de aquis ição será calculada tendo por base o valor diário exponencial da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional de acordo com as normas baixadas pelo Ministro da Fazenda.

§ 5? Para os fins deste decreto-lei, a cada aquisição de debênture
com as mesmas características de outro pertencente ao mesmo titular
será somado o preço da última aquisição ao da anterior corrigido monetariamente, sendo o total considerado preço de aquisição de todas as
debêntures, com data da última aquisição.

Art. 2?

O recolhimento do imposto compete:
I - à companhia emitente, em relação ao rendimento que
pagar ou creditar e ao eventual ganho de capital apurado na liquidação da obrigação;
U
IH
física.

ao cedente, ressalvado o disposto no item lU;
ao cessionário, se pessoa jurídica e o cedente pessoa

Parágrafo urnco. Sempre que o ganho de capital for auferido por
fundo em condomínio de títulos ou valores mobiliários, a responsabilidade do imposto compete a seu administrador.
Art. 3? Ao rendimento e ao ganho de capital de que trata este
decreto-lei, aplica-se o disposto nos §§ I? e 2? do artigo 6? do Decretolei n:' 2.065, de 26 de outubro de 1983.

28

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 4? O imposto correspondente à receita produzida pelas obrígações, computada no lucro real da pessoa jurídica, será compensado
no exercício financeiro relativo ao período-base em que o imposto deva
ser recolhido.
§ I? No caso de rendimento, o imposto será compensado na proporção do período de tempo em que a obrigação tenha permanecido no
ativada pessoa jurídica.
§ 2? À compensação aplica-se o disposto no artigo 14 do Decretolei n'' 1.967, de 23 de novembro de 1982.
Art. 5? A opção da pessoa física o rendimento e o ganho de capital de que trata este decreto-lei serão incluídos na declaração:
I
como rendimentos tributados exclusivamente na fonte;
II - como rendimentos sujeitos à incidência do imposto
progressivo, sendo, neste caso, o imposto retido, considerado
como antecipação do devido na declaração.
Art. 6? O custo de aquisição da debênture adquirida até 20 de dezembro de 1983, que até 31 de dezembro de 1984 for transformada em
escrituraI ou nominativa não endossável, será o seu valor nominal.
Art. 7? A falta de recolhimento do imposto sujeitará o infrator às
penalidades previstas na legislação do imposto de renda no regime de
fonte.
Art. 8? O Ministro da Fazenda fixará o prazo de recolhimento do
imposto e baixará os atos necessários à execução deste decreto- lei.
Art. 9? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.134, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Prorroga o prazo de vigência de incentivos fiscais previstos na legislação do imposto de renda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
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DECRETA:

Art. 1? Ficam prorrogados até o exercício financeiro de 1986 os
incentivos fiscais previstos nos dispositivos abaixo indicados, com as
alterações posteriores:
I
no artigo 14 da Lei n? 4.239, de 27 de junho de 1963;
II
no artigo 22 do Decreto-lei n? 756, de 11 de agosto de
1969;
III
nos artigos 80 e 81 do Decreto-lei n" 221, de 28 de fevereiro de 1967;
IV - no artigo 1? do Decreto-lei n? 1.124, de 8 de setembro de 1970;
no artigo 7? do Decreto-lei n? 770, de 19 de agosto de
V
1969;
VI
no artigo 4? do Decreto-lei n? 880, de 18 de setembro
de 1969;
VII
nos artigos 1? e 2? do Decreto-lei n? 1.929, de 8 de
março de 1982.
Art. 2? Ficam prorrogados até o exercicio financeiro de 1988
incentivos fiscais previstos nos dispositivos abaixo indicados, com
alterações posteriores:
I
no artigo 1? do Decreto-lei n:' 1.158, de 16 de março
1971;
II
nos artigos 3? e 4? do Decreto-lei n? 1.248, de 29
novembro de 1972.

os
as
de
de

Art. 3? Até o exercício financeiro de 1986, pagarão o imposto de
renda à alíquota de seis por cento sobre o lucro real:
I - as pessoas jurídicas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica;
II - a
Centrais
Elétricas
Brasileiras
S.A.
ELETROBRÁS;
.
111 - as pessoas jurídicas concessionárias de serviços públicos de telecomunicações;
IV - a Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELE BRÁS;
V - as pessoas jurídicas que explorem serviços de saneamento básico.
§ 1? O disposto no item III deste artigo continua não sendo aplicável à pessoa jurídica que explora serviços de radiodifusão sonora e
de televisão, referidos no parágrafo 2? do artigo 2? da Lei n? 5.792, de
11 de julho de 1972.

30

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

§ 2? Sobre o imposto calculado à aliquota especial de que trata
este artigo é vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal, excetuados os destinados à Formação Profissional e a Alimentação do Trabalhador.
Art. 4? Fica prorrogado até o exercício financeiro de 1986 o prazo
para destinação dos recursos de que tratam o artigo 5? do Decreto-lei
n:' 1.106, de 16 de junho de 1970, e o artigo 6? do Decreto-lei n? 1.179,
de 6 de julho de 1971, e alterações posteriores.
Art. 5? Fica prorrogada até o exercício financeiro "de 1986 a vigência dos adicionais previstos no § 2? do artigo I? do Decreto-lei n? 1.704,
de 23 de outubro de 1979, com as modificações introduzidas pelo artigo I? do Decreto-lei n:' 1.885, de 29 de setembro de 1981, artigo 24 do
Decreto-lei n? 1.967, de 23 de novembro de 1982 e artigo 15 do Decretolei n:' 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Art. 6? Ao contribuinte que prestar falsa informação sobre imposto de renda retido na fonte, e àquele que dela se beneficiar, será
aplicada a multa de cento e cinqüenta por cento sobre o valor que for
indevidamente pleiteado corno restituição ou corno redução do imposto
devido na declaração.
Parágrafo único. O disposto neste artigo abrange a indicação de
falsa data de retenção do imposto.
Art. 7? O Ministro da Fazenda poderá dispensar a constituição de
crédito tributário de valor inferior ao custo de administração desse crédito.
Art. 8? A pessoa física que auferir rendimentos de capital com retenção de imposto de renda, com opção pela tributação exclusiva na
fonte, deverá, por ocasião da declaração anual de rendimentos:
I - incluí-los integralmente no cálculo do imposto progressivo, caso em que o imposto retido, correspondente aos rendimentos tributados, será compensado com o devido na declaração; ou
II - declará-los, também integralmente, como tributados
exclusivamente na fonte, caso em que não haverá compensação
do imposto retido.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo impl icará a inclusão da totalidade de tais rendimentos no cálculo do imposto
progressivo.

Art. 9? E ste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de junho de 198( 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

ATOS DO PODER LEG ISLATIVO

31

DECRETO-LEI N? 2.135, DE 27 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos servidores da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores dos vencimentos, gratificações e proventos do pessoal ativo e inativo do Quadro Permanente da Secretaria
do Supremo Tribunal Federal, decorrentes da aplicação do Decreto-lei
n? 2.082, de 22 de dezembro de 1983, serão reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento), ressalvado o disposto no parágrafo único deste
artigo.
Parágrafo único. Os vencimentos, salários e proventos relativos
ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do Anexo ao
Decreto-lei n? 2.130, de 25 de junho de 1984.
Art. 2? O salário-fam ília dos servidores ativos e inativos do
Supremo Tribunal Federal passa a ser pago na importância de
Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros).
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União, para
1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO-LEI N? 2.136, DE 27 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos servidores da Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? OS atuais valores dos vencimentos, gratificações e proventos do pessoal ativo e inativo do Quadro Permanente da Secretaria
do Tribunal Superior Eleitoral, decorrentes da aplicação do Decreto-lei
n? 2.090, de 27 de dezembro de 1983, serão reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento), ressalvado o disposto no parágrafo único deste
artigo.
Parágrafo único. Os vencimentos, salários e proventos relativos
ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do Anexo ao
Decreto-lei n:' 2.130, de 25 de junho de 1984.
Art. 2? O salário-família dos servidores ativos e inativos do Tribunal Superior Eleitoral passa a ser pago na importância de
Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros},
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União, para
1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO-LEI N? 2.137, DE 27 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos servidores das Secretarias
dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? OS atuais valores dos vencimentos, gratificações e proventos do pessoal ativo e inativo do Quadro Permanente das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, decorrentes da aplicação do
Decreto-lei n:' 2.091, de 27 de dezembro de 1983, serão reajustados em
65% (sessenta e cinco por cento), ressalvado o disposto no parágrafo
único deste artigo.
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Parágrafo único. Os vencimentos, salários e proventos relativos
ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do Anexo ao
Decreto-lei n? 2.130, de 25 de junho de 1984.
Art. 2? O salário-família dos servidores ativos e inativos dos Tribunais Regionais Eleitorais passa a ser pago na importância de
Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros).
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União, para
1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1? de julho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO-LEI N? 2.138, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Reajusta o valor do soldo base de cálculo da remuneração dos PM da Polícia Militar e dos BM do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição;
DECRETA:
Art. I? O valor do soldo do posto de Coronel PM e Coronel BM,
respectivamente, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de que tratam os artigos 122 da Lei n:' 5.619, de 3 de novembro de 1970, e 124 da Lei n:' 5.906, de 23 de julho de 1973, é reajustado, a
partir de I? de julho de 1984, em 65% (sessenta e cinco por cento)
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será
atendida à conta dos recursos orçamentários do Distrito Federal para
exercício financeiro de 1984.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

°

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO-LEI N? 2.139, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os atuais valores de vencimentos, -salários e proventos dos servidores
civis do Distrito Federal, bem como os das
pensões, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
dos servidores civis do Distrito Federal, bem como os das pensões, resuitantes da aplicação do Decreto-lei n:' 2.083, de 22 de dezembro de
1983, são reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento), ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Os vencimentos, salários e proventos relativos
ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do Anexo deste
decreto-lei.
Art. 2? Fica elevado para Crê 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 3? O Governo do Distrito Federal elaborará as tabelas com
os valores reajustados na forma deste decreto-lei e expedirá normas
complementares para a sua execução.
Art. 4? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei correráà conta das dotações do Orçamento do Distrito Federal para o
exercícío de 1984.
Art. 5? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua aplicação, com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984; 163? da Independêncía e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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ANEXO
(Artigo I?, parágrafo único, do Decreto-lei n? 2.139,
de 28 de junho de 1984)

CARGOS E EMPREGQS DE NíVEL MÉDIO

Referência

Vencimento ou Salário
(Cri 1,00)
A partir de 01/07184

NM-l
NM-2
NM-S
NM-4
NM·5
NM-6
NM-7
NM-S
NM-9
NM·I0
NM-11
NM-12
NM-13
NM-14
NM-15
NM-16
NM-17
NM-18
NM-19
NM·20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25
NM·26
NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-31
NM-32

100.000
104.700
109.S00
115.000
120.600
126.500
131.500
137.200
143.200
148.800
154.500
160.300
166.6ÜO
173.000
179.700
186.500
192.700
200.000
207.700
216.700
227.400
238.600
250.400
262.900
275.900
289.500
303.900
318.900
334.600
351.200
368.500
396.400
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DECRETO-LEI N? 2.140, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Institui a Gratificação de Incentivo à
Atividade Odontológica, na Previdência Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Atividade
Odontológica, a ser deferida aos servidores da Previdência Social integrantes da Categoria Funcional de Odontólogo, código NS-909 ou LTNS-909, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, a que se refere
a Lei n:' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, pelo efetivo desempenho de
atividades odontológicas.
Art. 2? A gratificação de que trata este decreto-lei corresponderá
a percentuais de até 100% (cem por cento), incidentes sobre o valor do
vencimento ou salário de maior referência da Categoria Funcional de
Odontólogo, de acordo com critérios estabelecidos pelo Ministro da
Previdência e Assistência Social.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor ocupar cargo em comissão ou função de confiança, integrante do Grupo-Direção ou Assessoramento Superiores, instituído pela Lei n:' 5.645, de 1970, os percentuais da gratificação continuarão a incidir sobre o vencimento ou salário da maior referência da Categoria Funcional de Odontólogo.
Art. 3? Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para fins deste decreto-lei, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licenças para tratamento da própria saúde, a gestantes
ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
fi deslocamento em objeto de serviço;
g) missão ou estudo no estrangeiro, quando o afastamento
houver sido autorizado pelo Presidente da República ou Ministro de Estado;
h) indicação para ministrar ou receber treinamento ou aperfeiçoamento, desde que o programa seja promovido ou aprovado
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social;
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Art. 4? A Gratificação de Incentivo à Atividade Odontológica, so'bre a qual incidirá o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos do funcionário que a tenha percebido na data da aposentadoria
e nos doze meses imediatamente anteriores.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o correspondente
à média aritmética dos percentuais atribuidos ao funcionário no período a que alude este artigo.
Art. 5? As estruturas da Categoria Funcional de Odontólogo, código NS-909 ou LT-NS-909, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, ficam alterados na forma do Anexo deste decreto-lei.
§ I? As alterações a que se refere este artigo não acarretarão, elevação automática de vencimento ou salário.
§ 2? Os servidores atingidos pela alteração serão posicionados
nas classes resultantes da nova estrutura, mantidas as respectivas referências de vencimento ou salário.
Art. 6? Fica extinto o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais em relação às categorias funcionais mencionadas no artigo 5?,
permanecendo o de 30 (trinta) horas semanais.
Art. 7? O preenchimento dos cargos ou empregos das classes, especial e intermediárias, da categoria funcional a que se refere este
decreto-lei, far-se-á mediante progressão funcional ou outras formas regulares de provimento.
Art. 8? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações próprias das autarquias previdenciárias.
Parágrafo único. Na hipótese de haver insuficiência de recursos
orçamentários próprios das Autarquias, a sua complementação poderá
ser atendida à conta de dotações a serem consignadas no Orçamento da
União.
Art. 9? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Jarbas Passarinho
Delfim Netto
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ANEXO
(Artigo 5? do Decreto-lei n:' 2.140, de 28 de junho de 1984)
Grupo

Outras Atividades de
Nível Superior
(NS·900 ou LT-NS-900)

Categoria Funcional

Código

.. ............ .......
Odontólogo

Referência de Vencimento
ou Salário por Classe

.....
NS-909 ou
LT-NS-909

Classe
Classe
Classe
Classe

"

Esp.
C
B
A

. .........
-

NS-22 a 25
NS-17 a 21

- NS-12 a 16
- NS- 5 a 11

DECRETO-LEI N? 2.141, DE 28 DE JUNHO DE 1984,
Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores das Secretarias
do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos do
pessoal ativo e inativo das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, resultantes da aplicação do
Decreto-lei n? 2.095, de 27 de dezembro de 1983, são reajustados em
65% (sessenta e cinco por cento), resalvado o disposto no parágrafo
único deste artigo.
Parágrafo único. Os vencimentos, salários e proventos relativos
ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do Anexo ao
Decreto-lei n:' 2.130, de 25 de junho de 1984.
Art. 2? Fica elevado para Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
cruzeiros] o valor do salãrio-família.
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União para o exercício
de 1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO-LEI N? 2.142, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os vencimentos e proventos
dos funcionários do Quadro Permanente
das Secretarias das Seções Judiciárias da
Justiça Federal de Primeira Instância e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos e proventos do pessoal
ativo e inativo do Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Feder'; de Primeira Instância, resultantes da aplicação do Decreto-lei n? 2.094, de 27 de dezembro de 1983, ficam reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento), resalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Os vencimentos e proventos relativos ao pessoal
de nível médio passam a vigorar na forma do Anexo ao Decreto-lei n?
2.130, de 25 de junho de 1984.
Art. 2? Fica elevado para Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União para o exercicio
de 1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
. as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO-LEI N? 2.143, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os vencimentos. salários e
proventos dos servidores dos Tribunais do
Trabalho e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item III, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos,
do pessoal ativo e inativo, dos Quadros e Tabelas Permanentes, Suplementares e Provisórios, da Justiça do Trabalho, resultantes da aplicação do Decreto-lei n:' 2.092, de 27 de dezembro de 1983, são reajustados
em 65% (sessenta e cinco por cento), ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Os vencimentos, salários e proventos relativos
ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do Anexo ao
Decreto-lei n:' 2.130, de 25 de junho de 1984.
Art. 2? Aplica-se, no que couber, aos Tribunais do Trabalho, o
disposto no artigo 3? do Decreto-lei n? 2.130, de 25 de junho de 1984.
Art. 3? Fica elevado para Crê 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 4? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União para o exercício
de 1984.
Art. 5? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO-LEI N? 2.144, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Prorroga o prazo estabelecido pela Lei
n." 7.186, de 24 de abril de 1984, para o paga-

mento de contribuições previdenciárias, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, inciso H, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado até o dia 15 de julho de 1984 o prazo previsto no artigo I?, in fine, da Lei n:' 7.186, de 24 de abril de 1984, para o
pagamento, observadas as condições estabelecidas na referida lei, dos
débitos de contribuições previdenciárias e de terceiros, arrecadadas pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência
Social - lAPAS, vencidas até o dia 30 de junho de 1984.
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Art. 2? O inciso I do artigo 2? da Lei n:' 7.186, de 24 de abril de
1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
«I ~ comprovação do recolhimento das contribuições vencidas posteriormente a 30 de junho de 1984 até a data do recolhimento previsto no artigo I? desta lei, com os acréscimos legais,
quando for o caso».
Art. 3? Compreendem-se nó que dispõe o inciso III, in fine, do artigo 1? da Lei n:' 7.186, de 24 de abril de 1984, as confederações e federações sindicais, os Estados, Distrito Federal, Territórios Federais e as
entidades de Administração Indireta federais, estaduais e municipais e
fundações mantidas ou supervisionadas pelos Poderes Públicos.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 04, DE 1984
Aprova o texto do Acordo Comercial
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino do Marro. cos, concluído em Brasília, a 17 de fevereiro
de 1983.

Art. I? É aprovado 0_ texto do Acordo Comercial entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos,
concluído em Brasília, a 17 de fevereiro de 1983.

Art. 2?
publicação.

Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua

Senado Federal, 2 de abril de 1984.
SEN ADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, .Moacyr Dalla, Presid~nte
do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 05, DE 1984
Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, em 1979. no valor global de
Crs 37. 734.500.000,00 (trinta e sete bilhões,
setecentos e trinta e quatro milhões e qui-

nhentos mil cruzeiros), na forma da legislação em vigor.

Art. I? É homologado o ato do Conselho Monetário N acionai que
autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1979, no valor global de Cr$ 37.734.500.000,00 (trinta e sete bilhões, setecentos e trinta e
quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), na forma do que dispõe o
inciso I do artigo 4? da Lei n? 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e em
atendimento à solicitação e razões constantes da Mensagem n? 613, de
26 de dezembro de 1979, do Poder Executivo.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artígo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacvr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 06, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n.O 2.066,
de 27 de outubro de 1983, que «autoriza remissão de créditos relativos ao imposto eobre a propriedade territorial rural e à contribuição dos que exercem atividades rurais, dispensa da taxa de serviços cadastrais e cancelamento dos débitos de contribuição sindical rural».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n:' 2.066, de 27 de
outubro de 1983, que «autoriza remissão de créditos relativos ao imposto sobre a propriedade territorial rural e à contribuição dos que exercem atividades rurais, dispensa da taxa de serviços cadastrais e cancelamento dos débitos de contribuição sindical rural».
Senado Federal, 2 de maio de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 07, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n.O 2.067,
de 9 de novembro de 1983, que «altera as tabelas do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos do trabalho».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.067, de 9 de
novembro de 1983, que «altera as tabelas do imposto de renda incidente
na fonte sobre rendimentos do trabalho»,
Senado Federal, 2 de maio de 1984
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 08, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n,O 2.068,
de 9 de novembro de 1983. que «altera a legislação da taxa rodoviária única, e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n:' 2.068, de 9 de
novembro de 1983, que «altera a legislação da taxa rodoviária única, e
dá outras providências»,
Senado Federal, 2 de maio de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 09, DE 1984
Aprova o texto do Acordo que cria uma
Comissão Mista entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Gabonesa, assinado em Brasília,
a ao de junho de 1982.

Art. I? Ê aprovado o texto do Acordo que cria uma Comissão
Mista entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Gabonesa, assinado em Brasília, a 30 de junho de 1982.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1984.

SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

o texto do

acordo acompanha a publícacão deste decreto legislativo no DCN -c-Secão 11.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.igo 44, inciso 111, da Constituição, e eu, Lomanto Júnior, I? VicePresidente, no" exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o
seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO N? 10, DE 1984
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do Pais em visita oficial
à República Popular da China e ao Japão;
entre os dias 18 do corrente mês e 3 de junho próximo.

Art. I? E o Senhor Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar-se do País em visita oficial à
República Popular da China e ao Japão, entre os dias 18 do corrente
mês e 3 de junho próximo.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 14 de maio de 1984
SENADOR LOMANTO JÚNIOR
I? Vice-Presidente,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 11, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.071,
de 20 de dezembro de 1983, que "prorroga.
prazos de vigéncie de decretos-leis que dispõem sobre ecréecimoe às alíquotas do imposto de importação e dá
outras
providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.071, de 20 de
dezembro de 1983, que «prorroga prazos de vigência de decretos-leis
que dispõem sobre acréscimos às alíquotas do imposto de importação e
dá outras providências».
Senado Federal, 16 de maio de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 12, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.073,
de 20 de dezembro de 1983, que "altera a legislação do imposto suplementar de renda".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.073, de 20 de
dezembro de 1983, que «altera a legislação do imposto suplementar de
renda».
Senado Federal, 16 de maio de 1984.

SEN ADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos -termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO

N~

13, DE 1984

Aprova o texto do Convênio Constitutivo do Fundo Comum para Produtos de Base, concIuido em Genebra, em 27 de junho
de 1980, e assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil a 16 de abril de
1981, em Nova York.

Art. 1 ~ E aprovado o texto do Convênio Constitutivo do Fundo
Comum para Produtos de Base, concluído em Genebra, em 27 de junho
de 1980, e assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil a
16 de abril de 1981, em Nova York.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de maio de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constítuição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO

N~

14, DE 1984

Aprova o texto do Acordo sobre Navegação Marítima Comercial celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
Bulgária, em Sofia, a 19 de agosto de 1982.

Art. 1 ~ E aprovado o texto do Acordo sobre Navegação Marítima
Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária, em Sofia a 19 de
agosto de 1982.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de maio de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § 1~ da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 15, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.072,
de 20 de dezembro de 1983, que «altera a legislação do imposto de renda e- dá outras
providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.072, de 20 de
dezembro de 1983, que «altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências».
Senado Federal, 29 de maio de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I? da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senador
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 16, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.080,
de 20 de dezembro de 1983, que «reajusta o
valor do soldo base de cálculo da remuneração dos míliteree».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.080, de 20 de
dezembro de 1983, que «reajusta o valor do soldo base de cálculo da remuneração dos militares».
Senado Federal, 29 de maio de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I? da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 17, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.074,
de 20 de dezembro de 1983, que «altera o
Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de agosto de 1974,
e dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.074, de 20 de
dezembro de 1983, que «altera o Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de
1974, e dá outras providências».
Senado Federal, 4 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I? da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 18, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.079,
de 20 de dezembro de 1983, que «reajusta os
atuais valores de vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis do Poder
Executivo, bem como os das pensões e dá
outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.079, de 20 de
dezembro de 1983, que «reajusta os atuais valores de vencimentos, salá-·
rios e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, hem como os
das pensões e dá outras providências».
Senado Federal, 4 de junho de 1984,
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso N acionaI aprovou, nos termos do artigo 55, § I? da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 19, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.084,
de 22 de dezembro de 1983, que «reajusta os
valores de vencimentos e proventos dos
membros do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e do respectivo Ministério Público
e dá outras proviâéncíes».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.084, de 22 de
dezembro de 1983, que «reajusta os valores de vencimentos e proventos
dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público e dá outras providências».
Senado Federal, 4 de junho de 1984,
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.igo 55, § I? da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
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20, DE 1984

Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.086,
de 22 de dezembro de 1983, que «reajusta o
valor do soldo base de cálculo da remuneração dos mílítares da Polícia Mílítar e do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 2.086, de 22 de
dezembro de 1983, que «reajusta o valor do soldo base de cálculo da remuneração dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal».
Senado Federal, 4 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

21, DE 1984

Aprová o texto do Tratado de N eirobi
sobre Proteção do Simbolo Olímpico, ooncluído em N eirobi, a 26 de setembro de
1981.

Art. 1 ~ É aprovado o texto do Tratado de N airobi sobre Proteção
do Símbolo Olímpíco, concluído em Nairobi, a 26 de setembro de 1981.
Art. 2?
publicação.

E ste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua

Senado Federal, 4 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presídente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

52

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N? 22, DE 1984
Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Equador, celebrado em
Brasília, a 9 de fevereiro de 1982.

Art. I? E aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Equador, celebrado em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 8 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso N acional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Lomanto Júnior, I? Vice-Presidente
do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 23, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n,o 2.091,
de 27 de "dezembro de 1983, que «reajusta os
atuais valores de vencimentos e proventos

dos funcionários das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras
oroviâênciee».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.091, de 27 de
dezembro de 1983, que «reajusta os atuais valores de vencimentos e
proventos dos funcionários das Secretarias dos Tribunais Regionais
Eleitorais, e dá outras providências».
Senado Federal, 14 de junho de 1984.
SENADOR LOMANTO JÚNIOR
I? V ice- Presidente,
no exercício da Presidência

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 24, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.075,
de 20 de dezembro de 1983, que «âíepõe sobre o tratamento tributário aplicável às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil nos casos de fusões e
incorooreçõee, e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.075, que
«dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil nos casos de fusões e íncorporações, e dá outras providências»,
Senado Federal, 19 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos-termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalia, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 25, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n.O 2.076,
de 20 de dezembro de 1983, que "altera o artigo 16 da Lei n? 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, com a reâecso dada pejo artigo 1."
do Decreto-lei n.o 1.638, de 6 de outubro de
1978".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.076, de 20 de
dezembro de 1983, que «altera o artigo 16 da Lei n? 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com a redação dada pelo artigo I?, do Decreto-lei n:'
1.638, de 6 de outubro de 1978 ».
Senado Federal, 19 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 26, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n." 2.077,
de 20 de dezembro de 1983, que «fixa alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas â
Circulação de Mercadorias (IeM) nos Territórios Federais, e dá outras providências»,

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n:' 2.077, de 20 de
dezembro de 1983, que «fixa alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICM) nos Territórios Federais, e
dá outras providências».
Senado Federal, 19 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artígo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado.
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 27, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.078,
de 20 de dezembro de 1983, que «reajusta os
valores de vencimentos e proventos dos
membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de
Contas da União, bem como os das pensões, e dá outras providências».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.078, de 20 de
dezembro de,198B, que «reajusta os valores de vencimentos e proventos
dos membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios, e do Tribunal de Contas da União, bem como os das pensões, e dá
outras providências».
Senado Federal, 19 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 28, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n~ 2.082,
de 22 de dezembro de 1983, que «reajusta os
valores de vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal
Federal, e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.082, de 22 de
dezembro de 1983, que «reajusta os valores de vencimentos e proventos
dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá outras
providências».
Senado Federal, 19 de junho de 1984.
SEN ADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 29, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n~ 2.083,
de 22 de dezembro de 1983, que «reajusta os
atuais valores de vencimentos, salários e
proventos dos eervíâores civis do Distrito
Federal, bem como os das pensões, e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.083, de 22 de
dezembro de 1983, que «reajusta os atuais valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Distrito Federal, bem como os
das pensões, e dá outras providências».
Senado Federal, 19 de junho de 1984.
SEN ADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 30, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n:' 2.094,
de 27 de dezembro de 1983, que «reajusta os
vencimentos e proventos dos funcionários
do Quadro das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras orovídéncies».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.094, de 27 de
dezembro de 1983, que «reajusta os vencimentos e proventos dos funcionários do Quadro das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça
Federal de Primeira Instância, e dá outras providências».
Senado Federal, 25 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.igo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 31, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n.o 2.095,
de 27 de dezembro de 1983, que «reajusta os
vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça
Federal, e"dá outras oroviâêncies»,

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.095, de 27 de
dezembro de 1983, que «reajusta os vencimentos, salários e proventos
dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do
Conselho da Justiça Federal, e dá outras providências».
Senado Federal, 25 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

III -

LEIS

LEI N? 7.183, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Regula o exercício da profissão de aeronauta, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Seção I
Do Aeronauta e da sua Classificação
Art. I? O exercício da profissão de aeronauta é regulado pela presente lei.
Art. 2? Aeronauta é o profissional habilitado pelo Ministério da
Aeronáutica, que exerce atividade a bordo de aeronave civil nacional,
mediante contrato de trabalho.
Parágrafo único. Considera-se também aeronauta, para os efeitos
desta lei, quem exerce atividade a bordo de aeronave estrangeira, em
virtude de contrato de trabalho regido pelas leis brasileiras.
Art. 3? Ressalvados os casos previstos no Código Brasileiro do
Ar, a profissão de aeronauta é privativa de brasileiros.
Parágrafo único. As empresas brasileiras que operam em linhas
internacionais poderão utilizar comissários estrangeiros, desde que o
número destes não exceda a 1/3 (um terço) dos comissários existentes a
bordo da aeronave.
Art. 4? O aeronauta no exercício de função específica a bordo de
aeronave, de acordo com as .prerrogativas da licença de-que é titular,
tem a designação de tripulante.
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Art. 5? O aeronauta de empresa de transporte aéreo regular que
se deslocar, a serviço desta, sem exercer função a bordo de aeronave
tem a designação de tripulante extra.
Parágrafo único. O aeronauta de empresa de transporte aéreo não
regular ou serviço especializado tem a designação de tripulante extra
somente quando se deslocar em aeronave da empresa, a serviço desta.
Art. 6? São tripulantes:
a) Comandante: piloto responsável pela operação e segurança da aeronave - exerce a autoridade que a legislação aeronáutica lhe atribui;
b) Co-Piloto: piloto que auxilia o comandante na operação
da aeronave;
c) Mecânico de Vôo: auxiliar do comandante, encarregado
da operação e controle de sistemas diversos conforme especificação dos manuais técnicos da aeronave;
d) Navegador: auxiliar do comandante, encarregado da navegação da aeronave quando a rota e o equipamento o exigirem,
a critério do órgão competente do Ministério da Aeronáutica;
e) Radioperador de Vôo: auxiliar do comandante, encarregado do serviço de radiocomunicações nos casos previstos pelo
órgão competente do Ministério da Aeronáutica; e
f) Comissário: é o auxiliar do comandante, encarregado do
cumprimento das normas relativas à segurança e atendimento
dos passageiros a bordo e da guarda de bagagens, documentos,
valores e malas postais que lhe tenham sido confiados pelo comandante.
§ 1? A guarda dos valores fica condicionada à existência de local
apropriado e seguro na aeronave, sendo responsabilidade do empregador atestar a segurança do local.
§ 2? A guarda de cargas e malas postais em terra somente, será
confiada, ao comissário quando no local inexistir serviço próprio para
easa finalidade.
Art. 7? Consideram-se também tripulantes, para os efeitos desta
lei, os operadores de equipamentos especiais instalados em aeronaves
homologadas para serviços aéreos especializados, devidamente autorízados pelo Ministério da Aeronáutica .

. Seção II
Das Tripulações
Art. 8? Tripulação é o conjunto de tripulantes que exercem funcão a bordo de aeronave.
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Art. 9? Uma tripulação poderá ser: mínima, simples, composta e
de revezamento.
Art. 10. Tripulação mínima é a determinada' na forma da: certificação de tipo de aeronave e a constante do seu manual de operação", homologada pelo órgão competente do Ministério da Aeronáutica.isendo
permitida sua utilização em vôos: locais de instrução, de .experiência,
de vistoria e de traslado.
Art. 11. Tripulação simples é a constituida basicamente de uma
tripulação mínima acrescida, quando for ocaso, dos tripulantes necessários à realização do vôo.
Art. 12. Tripulação composta é a constituida basicamente de uma
tripulação simples, acrescida de um piloto qualificado a nível de piloto
em comando, um mecânico de vôo, quando o equipamento assim o exigir, e o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do número de comissários.
"
Parágrafo único. Aos tripulantes acrescidos à tripulação simples
serão asseguradas, pelo empregador, poltronas reclináveis.
Art. 13. Tripulação de revezamento é a' constituída basicamente
de uma tripulação simples, acrescida demais um piloto qualificado a
nível de piloto em comando, um co-piloto, um mecânico de vôo, quando
o equipamento assim o exigir, e de 50% (cinqüenta por cento) do número de comissários.
Parágrafo único; Aos pilotos e mecânicos de vôo acrescidos à tripulação simples serão asseguradas, pelo empregador; acomodações para o descanso horizontal e, para os comissé rios, número de assentos reclináveis igual à metade do seu número com aproximação' para o inteiro
superior.
Art. 14. O órgão competente do Ministério da Aeronáutica, considerando o interesse da segurança de vôo, as características da rota e do
vôo, e a programação a ser cumprida, poderá determinar a composição
da tripulação ouas modificações que se tornarem necessárias.
Art. 15. As tripulações compostas ou de revezamento só pouerao
ser empregadas em vôos internacionais e nas seguintes hipóteses: '
a) mediante programação;
b) para atender a atrasos ocasionados por condições meteorológicas ou por trabalhos de manutenção; e
c) em situações excepcionais, mediante autorização do Ministério da: Aeronáutica.
Parágrafo único. Uma tripulação composta poderá ser utíl ízada
em vôos domésticos para atender a atrasos ocasionados por condicoes
meteorológicas desfavoráveis ·ou por trabalhos de manutenção.
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Art. 16. Um tipo de tripulação só poderá ser transformado na origem do vôo e até o limite de 3 (três) horas. contadas a partir da apresentação da tripulação previamente escalada.
Parágrafo único. A contagem de tempo para limite da jornada será a partir da hora da apresentação da tripulação original ou do tripulante de reforço, considerando o que ocorrer primeiro.
CAPiTULO II
Do Regime de Trabalho
Seção I
Da Escala de Serviço
.Art. 17. A determinação para a prestação de serviço dos aeronautas, respeitados os períodos de folgas e repousos regulamentares, será
feita:
a) por intermédio de escala especial ou de convocação, para
realização de cursos, exames relacionados com o adestramento e
verificação de proficiência técnica;
b) por intermédio de escala, no mínimo semanal, divulgada
com 'antecedência mínima de 2 (dois) dias para a primeira semana de cada mês e 7 {sete} dias para as semanas subseqüentes,
para os vôos de horário, serviços de reserva, sobreaviso e folga;
e
c) mediante convocação, por necessidade de serviço.
Art. 18. A escala deverá observar, como princípio, a utilização
do aeronauta em regime de rodízio e em turnos compatíveis com a higiene e segurança do trabalho.
Art. 19. E de responsabilidade do aeronauta manter em dia seus
certificados de habilitação técnica e de capacidade fisica estabelecidos
na legislação em vigor, cabendo-lhe informar ao serviço de escala, com
antecedência de 30 (trinta) dias, as respectivas datas de vencimento, a
fim de que lhe seja possibilitada a execução dos respectivos exames.
Seção II
Da Jornada de Trabalho
Art. 20. Jornada é a duração do trabalho do aeronauta, contada
entre a hora da apresentação no local de trabalho e a hora em que o
mesmo é encerrado.
§ I? A jornada na base domiciliar será contada a partir da hora
de apresentação do aeronauta no local de trabalho.
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§ 2? Fora da base domiciliar, a jornada será contada a partir da
hora de apresentação do aeronauta no local estabelecido pelo empregador.
§ 3? Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, a apresentação no aeroporto não deverá ser inferior a 30 (trinta) minutos da hora
prevista para o início do vôo.
§ 4? A jornada será considerada encerrada 30 (trinta) minutos
após a parada final dos motores.
Art. 21. A duração da jornada de trabalho do aeronauta será de:
a) 11 (onze) horas, se integrante de uma tripulação mínima
ou simples;
b) 14 (quatorze) horas, se integrante de uma tripulação composta; e
c) 20 (vinte) horas, se integrante de uma tripulação de revezamento.
§ I? Nos vôos de empresa de táxi aéreo, de serviços especializados, de transporte aéreo regional ou em vôos internacionais regionais de empresas de transporte aéreo regular realizados por tripulação simples, se houver interrupção programada
da viagem por mais 4 (quatro) horas consecutivas, e for proporcionado pelo empregador acomodações adequadas para repouso
dos tripulantes, a jornada terá a duração acrescida da metade
do tempo de interrupção, mantendo-se inalterado os limites
prescritos na alínea a do artigo 29 desta lei.
§ 2? Nas operações com helicópteros a jornada poderá ter
a duração acrescida de até 1 (uma) hora para atender exclusivamente a trabalhos de manutenção.
Art. 22. Os limites da jornada de trabalho poderão ser ampliados de 60 (sessenta) minutos, a critério exclusivo do comandante da aeronave e nos seguintes casos:
a) inexistência, em local de escala regular, de acomodações
apropriadas para o repouso da tripulação e dos passageiros;
b) espera demasiadamente longa, em local de espera regular
intermediária, ocasionada por condições meteorológicas desfavoráveis ou por trabalho de manutenção; e
c) por imperiosa necessidade.
§ I? Qualquer ampliação dos limites das horas de trabalho deverá
ser comunicada pelo comandante ao empregador, 24 (vinte e quatro) horas após a viagem, o qual, no prazo de 15 (quinze) dias, a submeterá à
apreciação do Ministério da Aeronáutica.
§ 2? Para as tripulações simples, o trabalho noturno não excederá
de 10 (dez) horas.
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§ 3? Para as tripulações simples nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, a hora de trabalho noturno será computada como de 52 (cinqüenta e dois) minutos e
30 (trinta) segundos.
Art. 23. A duração do trabalho do aeronauta, computados os tempos de vôo, de serviço em terra durante a viagem, de reserva e de 1/3

(um terço) do sobreaviso, assim como o tempo do deslocamento, como
tripulante extra, para assumir vôo ou retornar à base após o vôo e os
tempos de adestramento em simulador, não excederá a 60 (sessenta) horas semanais e 176 (cento e setenta e seis) horas mensais.
§ I? O limite semanal estabelecido neste artigo não se aplica ao
aeronauta que estiver sob o regime estabelecido no art. 24 desta lei.
§ 2? O tempo gasto no transporte terrestre entre o local de repou-

so ou da apresentação, e vice-versa, ainda que em condução fornecida
pela empresa, na base do aeronauta ou fora dela, não será computado
como de trabalho para fins desta lei.
Art. 24. Para o aeronauta pertencente a empresa de táxi aéreo ou
serviços especializados, o período máximo de trabalho "consecutivo será
de 21 (vinte e um) dias, contados do dia de saída do aeronauta de sua
base contratual até o dia do regresso à mesma, observado o disposto do
art. 34 desta lei.
Parágrafo único. O período consecutivo de trabalho, no local de
operação, não poderá exceder a 17 (dezessete) dias.

Seção III
Do Sobreaviso e Reserva
Art. 25. Sobreaviso é o período de tempo não excedente a 12 (doze) horas, em que o aeronauta permanece em local de sua escolha, à
disposição do empregador, devendo apresentar-se no aeroporto ou ou ~
tro local determinado, até 90 (noventa) minutos após receber comunicação para o início de nova tarefa.
§ I? O número de sobreavisos que o aeronauta poderá concorrer
não deverá exceder a 2 (dois) semanais ou a 8 (oito] mensais.
§ 2? O número de sobreavisos estabelecidos no parágrafo anterior
não se aplica aos aeronautas de empresas de táxi aéreo ou serviço especializado.
Art. 26. Reserva é o período de tempo em que o aeronauta permanece, por determinação do empregador, em local de trabalho à sua disposição.
§ I? O período de reserva para aeronautas de empresas de transporte aéreo regular não excederá de 6 (seis] horas.
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§ 2? O período de reserva para aeronautas de empresas de táxi
aéreo ou de serviços especializados não excederá de la (dez) horas.
§ 3? Prevista a reserva, por prazo superior a 3 (três) horas, o empregador deverá assegurar ao aeronauta acomodações adequadas para
o seu descanso.

Seção IV
Das Viagens
Art. 27. Viagem é o trabalho realizado pelo tripulante, contado
desde a saída de sua base até o regresso à mesma.
§ I? Uma viagem pode compreender uma ou mais jornadas.
§ 2? Ê facultado ao empregador fazer com que o tripulante cumpra uma combinação de vôos, passando por sua base, sem ser dispensado do serviço, desde que obedeça à programação prévia, observadas
as limitações estabelecidas nesta lei.
§ 3? Pode o empregador exigir do tripulante uma complementação
de vôo para atender à realização ou à conclusão de serviços inadiáveis,
sem trazer prejuízo da sua programação subseqüente, respeitadas as
demais disposições desta lei.

Seção V
Dos Limites de Vôo e de Pouso
Art. 28. Denomina-se «hora de vôo» ou «tempo de vôo» o período
compreendido entre o início do deslocamento, quando se tratar de aeronave de asa fixa, ou entre a «partida» dos motores, quando se tratar de
aeronave de asa rotativa, em ambos os casos para fins de decolagem
até o momento em que, respectivamente, se imobiliza ou se efetua o
«corte» dos motores, ao término do vôo (calço-a-calço).
Art. 29. Os limites de vôo e pousos permitidos para uma jornada
serão os seguintes:
a) 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos de vôo e 5 (cinco)
pousos, na hipótese de integrante de tripulação mínima ou simples;
b) 12 (doze) horas de vôo e 6 (seis) pousos, na hipótese de
integrante de tripulação composta;
c) 15 (quinze) horas de vôo e 4 (quatro) pousos, na hipótese
de integrante de tripulação de revezamento; e
d) 8 (oito) horas sem limite de pousos, na hipótese de integrante de tripulação de helicópteros.
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§ I? O número de pousos na hipótese da alínea a deste artigo poderá ser estendido a 6 (seis), a critério do empregador; neste caso o repouso que precede a jornada deverá ser aumentado de 1 (urna) hora.
§ 2? Em caso de desvio para alternativa, é permitido o acréscimo
de mais 1 (um) pouso aos limites estabelecidos nas alíneas R, b e c deste artigo.
§ 3? As empresas de transporte aéreo regional que operam com
aeronaves convencionais e turboélice poderão acrescentar mais 4
(quatro] pousos, aos limites estabelecidos neste artigo.
§ 4? Os limites de pousos estabelecidos nas alíneas a, b e c deste
artigo não serão aplicados às empresas de táxi aéreo e de serviços especializados.
§ 5? O Ministério da Aeronáutica, tendo em vista as peculiaridades dos diferentes tipos de operação, poderá reduzir os limites estabelecidos na alínea d deste artigo.
Art. 30. Os limites de tempo de vôo do tripulante não poderão exceder em cada mês, trimestre ou ano, respectivamente:

a)
b)
c)
d)

em
em
em
em

aviões convencionais: 100 - 270 - 1000 horas;
aviões turboélice: 100 - 255 - 935 horas;
aviões a jato: 85 - 230 - 850 horas; e
helicópteros: 90 - 260 - 960 horas.

§ I? Quando o aeronauta tripular diferentes tipos de aeronave será observado o menor limite.
§ 2? Os limites de tempo de vôo para aeronautas de empresas de
transporte aéreo regular, em espaço inferior a 30 (trinta) dias, serão
proporcionais ao limite mensal mais 10 (dez) horas.
Art. 31. As horas realizadas como tripulante extra serão computadas para os limites de jornada, semanais e mensais, de trabalho, não
sendo as mesmas consideradas para 'os limites de horas de vôo previstos no artigo 30 desta lei.

Seção VI
Dos Períodos de Repouso
Art. 32. Repouso é o espaço de tempo ininterrupto, após uma jornada, em que o tripulante fica desobrigado da prestação de qualquer
serviço.
Art. 33. São assegurados ao tripulante, fora de sua base domiciliar, acomodações para seu repouso, transporte ou ressarcimento deste,
entre o aeroporto e o local de repouso e vice-versa.
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§ I? O previsto neste artigo não será aplicado ao aeronauta de
empresas de táxi aéreo ou de serviços especializados quando o custeio
do transporte e hospedagem, ou somente esta, for por elas ressarcido.
§ 2? Quando não houver disponibilidade de transporte ao término
da jornada, o período de repouso será computado a partir da colocação
do mesmo à disposição da tripulação.
Art. 34. O repouso terá a duração diretamente relacionada ao
tempo da jornada anterior, observando-se os seguintes limites:
a) 12 (doze) horas de repouso, após jornada de até 12 (doze)
horas;
b) 16 (dezesseis) horas de repouso, após jornada de mais de
12 (doze) horas e até 15 (quinze) horas; e
c] 24 (vinte e quatro) horas de repouso, após jornada de
mais de 15 (quinze) horas.
Art. 35. Quando ocorrer o cruzamento de três ou mais fusos horários em um dos sentidos da viagem, o tripulante terá, na sua "base domiciliar, o repouso acrescido de 2 (duas) horas por fuso cruzado.
Art. 36. Ocorrendo o regresso de viagem de uma tripulação simpies entre 23:00 (vinte e três] e 06:00 (seis) horas, tendo havido pelo menos 3 (três) horas de jornada, o tripulante não poderá ser escalado para
trabalho dentro desse espaço de tempo no período noturno subseqüente.

Seção VII
Da Folga Periódica
Art. 37. Folga é o periodo de tempo não inferior a 24 (vinte e quatro) horas consecutivas em que o aeronauta, em sua base contratual,
sem prejuízo de remuneração, está desobrigado de qualquer atividade
relacionada com seu trabalho.
§ I? A folga deverá ocorrer, no máximo, após o 6? [sexto] período
consecutivo de até 24 (vinte e quatro) horas à disposição do empregador, contado a partir da sua apresentação, observados os limites estabelecidos nos artigos 21 e 34 desta lei.
§ 2? No caso de vôos internacionais de longo curso, que não tenham sido previamente programados, o limite previsto no parágrafo
anterior poderá ser ampliado de 24 (vinte e quatro) horas, ficando o empregador obrigado a conceder ao tripulante mais 48 (quarenta e oito)
horas de folga além das previstas no artigo 34 desta lei.
§ 3? A folga do tripulante que estiver sob o regime estabelecido
no art. 24 desta lei será igual ao período despendido no local da operação, menos 2 (dois) dias.
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Art. 38. O número de folgas não será inferior a 8 (oito) periodos
de 24 (vinte e quatro) horas por mês.
§ I? Do número de folgas estíp ulado neste artigo serão concedidos dois períodos consecutivos de 24 (vinte e quatro) horas devendo pelo menos um destes incluir um sábado ou um domingo.
§ 2? A folga só terá início após a conclusão do repouso da [ornada.
Art. 39. Quando o tripulante for designado para curso fora da base, sua folga poderá ser gozada nesse local, devendo a empresa assegurar, no regresso, uma licença remunerada de 1 (um) dia para cada 15
(quinze) dias fora da base.
Parágrafo único. A licença remunerada não deverá coincidir com'
sá bado, domingo ou feriado, se a permanência do tripulante fora da base for superior a 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO III

Da Remuneração e das Concessões
Seção I
Da Remuneração
Art. 40. Ressalvada a liberdade contratual, a remuneração do aeronauta corresponderá à soma das quantias por ele percebidas da empresa.
Parágrafo único. Não se consideram integrantes da remuneração
as importâncias pagas pela empresa a titulo de ajudas de custo, assim
como as diárias de hospedagem, alimentação e transporte.
Art. 41. A remuneração da hora de vôo noturno, assim como as
horas de vôo como tripulante extra, será calculada na forma da legislação em vigor, observados os acordos e condições contratuais.
§ I? Considera-se vôo noturno o realizado entre o pôr e o nascer
do sol.
§ 2? A hora de vôo noturno para efeito de remuneração é contada
à razão de 52'30" (cinqüenta e dois minutos e trinta segundos).
Art. 42. As frações de hora serão computadas para efeito de remuneração.
Seção II
Da Alimentação
Art. 43. Durante a viagem, o tripulante terá direito a alimentação, em terra ou em vôo, de acordo com as instruções técnicas dos Ministérios do Trabalho e da Aeronáutica.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

67

§ I?

A alimentação assegurada ao tripulante deverá:
a] quando em terra, ter a duração mínima de 45' (quarenta
e cinco minutos) e a máxima de 60' (sessenta minutos); e
b) quando em vôo, ser servida com intervalos máximos de 4
(quatro) horas.
§ 2? Para tripulante de helicópteros a alimentação será servida
em terra ou a bordo de unidades marítimas, com duração de 60' (sessenta minutos). período este que não será computado na jornada de trabalho.
§ 3? Nos vôos realizados no período de 22:00 (vínte e duas) às
06:00 (seis) horas, deverá ser servida uma refeição se a duração do vôo
for igualou superior a 3 (três) horas.
Art. 44. Ê assegurada alimentação ao aeronauta na situação de
reserva ou em cumprimento de uma programação de treinamento entre
12:00 (doze) e 14:00 (quatorze) horas, e entre 19:00 (dezenovel e 21:00
(vinte e uma) horas, com duração de 60' (sessenta minutos}.
§ I? OS intervalos para alimentação não serão computados na duração da jornada de trabalho.
§ 2? Os intervalos para alimentação de que trata este artigo não
serão observados, na hipótese de programação de treinamento em simulador.

Seção

tn

Da Assistência Médica
Art. 45. Ao aeronauta em .serviço fora da base contratual, a em.presa deverá assegurar assistência médica em casos de urgência, bem
como remoção por via aérea, de retorno à base ou ao local de t ratamento.

Seção IV
Do Uniforme
Art. 46. O aeronauta receberá gratuitamente da empresa, quando
não forem de uso comum, as peças de uniforme e os equipamentos exi~
gidos para o exercício de sua atividade profissional, estabelecidos por
ato da autoridade competente.

Seção V
Das Férias
Art. 47.

As férias anuais do aeronauta serão de 30 (trinta) dias.
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Art. 48. A concessão de férias será participada ao aeronauta, por
escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o empregado assinar a respectiva notificação.
Art. 49. A empresa manterá atualizado um quadro de concessão
de férias, devendo existir um rodízio entre os tripulantes do mesmo
equipamento quando houver concessão nos meses de janeiro, fevereiro,
julho e dezembro.
Art. 50. Ressalvados os casos de rescisão de contrato, as férias
não poderão se converter em abono pecuniário.

CAPÍTULO IV

Das Transferências
Art. 51. Para efeito de transferência, provisória ou permanente,
considera-se base do aeronauta a localidade onde o mesmo está obrigado a prestar serviços e na qual deverá ter domicílio.
§ 1? Entende-se como:
ai transferência provisória o deslocamento do aeronauta de
sua base, por período mínimo de 30 (trinta) dias e não superior
a 120 (cento e vinte] dias, para prestação de serviços temporários, sem mudança de domicílio, à qual retorna tão logo cesse a
incumbência que lhe foi cometida; e
b) transferência permanente, 0- deslocamento do aeronauta
de sua base, por período superior a 1~0 (cento e vinte) dias, com
mudança de domicílio.
§ 2? Após cada transferência provisória o aeronauta deverá permanecer na sua base pelo menos 180 (cento e oitenta) dias.
§ 3? O interstício entre transferências permanentes será de 2 (dois)
anos.
§ 4? Na transferência provisória serão assegurados ao aeronauta
acomodações, alimentação e transporte a serviço e, ainda, transporte
aéreo de ida e volta, e no regresso uma licença remunerada de 2 (dois)
dias para o primeiro mês, mais 1 (um) día para cada mês ou fração subseqüente, sendo que no mínimo 2 (dois) dias não deverão coincidir com
o sábado, domingo ou feriado.
§ 5? Na transferência permanente serão assegurados ao aeronauta
pela empresa:
a) uma ajuda de custo, para fazer face às despesas de instalação na nova base, não inferior a quatro vezes o valor do salário mensal, calculado o salário variável por sua taxa atual muitiplicada pela média do correspondente trabalho, em horas ou
quilômetros de vôo, nos últimos 12 (doze) meses;
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b) O transporte aéreo para si e seus dependentes;
c] a translação da respectiva bagagem; e
d) uma dispensa de qualquer atividade relacionada com o
trabalho pelo período de 8 (oíto) dias, a ser fixado por sua opção, com aviso prévio de 8 (oito) dias, à empresa, dentro dos 60
(sessenta) dias seguintes à sua chegada à nova base.
§ 6? N a forma que dispuser o regulamento desta leí, poderá ser a
transferência provisória transformada em transferência permanente.
Art. 52. O aeronauta deverá ser notificado pelo empregador com a
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias na transferência permanente
e 15 (quinze) dias na provisória.
CAPÍTULO V

Das Disposiçôes Finais
Art. 53. Além dos casos previstos nesta lei, as responsabilidades
do aeronauta são definidas no Código Brasileiro do Ar, nas leis e regulamentos em vigor e no que decorrer do contrato de trabalho, acordos e
convenções internacionais.
Art. 54. Os tribulantes das aeronaves das categorias administrativa e privada de indústria e comércio ficam equiparados, para os efeitos
desta lei, aos de aeronaves empregadas em serviços de táxi aéreo.
Art. 55. Os Ministros de Estado do Trabalho e da Aeronáutica
expedirão as instruções que se tornarem necessárias à execução desta
lei.
Art. 56. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 57. Rsvogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
Murilo Macêdo

LEI N? 7.184, DE 16 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre a incorporeçeo aos proventos de aposentadoria das Gratificações
de Produtividade e de Nível Superior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? A Gratificação de Produtividade instituida pelo artigo 10
do Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, com as modificações
posteriores, e a Gratificação de Nível Superior a que alude o artigo 7?
do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980, incorporam-se aos
proventos dos funcionários aposentados anteriormente à vigência das
normas legais autorizadoras da incorporação dessas vantagens aos proventos da inatividade.
§ I? A incorporação da Gratificação de Produtividade far-se-á na
razão da metade do percentual máximo atribuído à Categoria Funcional
em que ocorreu a aposentadoria.
§ 2? As gratificações de que trata este artigo não poderão ser pagas cumulativamente com qualquer parcela incorporada aos proventos
e cuja percepção ou retribuição seja com ela considerada incompatível.
§ 3? O disposto neste artigo alcança os funcionários que, se estivessem em atividade, seriam beneficiados com a concessão da vantagem, nos termos da legislação em vigor.
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 7.185, DE 16 DE ABRIL DE 1984
Altera a estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecário, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A Categoria Funcional de Bibliotecário, código NS-932 ou
LT-NS-932, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica alterada na forma
constante do anexo desta lei.
Parágrafo único. O preenchimento dos cargos ou empregos da
classe especial e das intermediárias da Categoria Funcional de Bibliotecário far-sa-á mediante progressão funcional ou outras formas regulares de provimento.
Art. 2? Os servidores atualmente posicionados nas referências
NS-1 a NS-4 da Categoria Funcional de Bibliotecário ficam automaticamente localizados na referência NS~5, inicial da classe A.
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Art. 3? Os servidores alcançados pelo disposto nesta lei serão posicionados nas novas classes da categoria funcional, mantidas as atuais
referências de vencimento ou salário, ressalvado o disposto no art. 2?
desta lei.
Art. 4? A nova estrutura das classes da Categoria Funcional de
Bibliotecário não prejud íciará a tramitação e a solução de pedidos de
transferência e movimentação de servidores apresentados até a data da
vigência desta lei.
Art. 5? A despesa com a execução desta lei correrá à conta das
dotações próprias do Orçamento da União e das autarquias federais.
Art. 6? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
ANEXO
(Artigo 1? da Lei n:' 7.185, de 16 de abril de 1984)

Categoria Funcional

Grupo

Outras Atividades de
Nível Superior
(NS-900 ou LT-NS-900)

h) Bibliotecário

Código

NS-932 ou
LT-NS-932

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

...............
- NS-22 a 25
Classe Esp.
- NS-17 a 21
Classe C
Classe B
- NS-12 a 16
Classe A
- NS-05 a 11

LEI N? 7.186, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre o pagamento de contribuições previdenciárias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N aciorial decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I? Os débitos de contribuições previdenciárias vencidos até
29 de fevereiro de 1984, hem como os relativos às contribuições arrecada-
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das pelo lAPAS para terceiros, exceto o FGTS, inclusive os inscritos
como dívida ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos até o último dia
útil do 2? mês seguinte ao da publicação desta lei, nas seguintes condições:

I - Contribuintes em geral: recolhimento do principal da
dívida e da correção monetária, contada até a data do efetivo
parcelamento sem novos acréscimos, em até 18 (dezoito; meses;
II - entidades filantrópicas, beneficentes, educacionais,
sindicatos e prefeituras: recolhimento do principal da dívida e
da correção monetária, na forma do inciso I deste artigo. em até
24 (vinte e quatro) meses;
IH - beneficiados pelo Decreto-lei n? 2.088, de 22 de dezembro de 1983: o recolhimento do parcelamento em 12 (doze) quotas mensais, constante do inciso II do artigo I?· daquele decretolei poderá ser estendido até o limite de 18 (dezoito) meses, no
caso de contribuintes em geral e de 24 (vinte e quatro) meses, no
caso de entidades filantrópicas, beneficentes, educacionais, sindicatos e prefeituras.
Art. 2? Para que se beneficiem da presente lei, os interessados
deverão atender às seguintes condições:
I - comprovação do recolhimento das contribuições vencidas posteriormente a 29 de fevereiro de 1984 até a data do recolhimento previsto no artigo I? desta lei, com os acréscimos legais, quando for o caso;
11 - recolhimento, em prazos normais, das contribuições
vincendas.
Art. 3? Comprovado o recolhimento das contribuições vincendas
e o recolhimento total dos parcelamentos previstos nos incisos I, 11 e
lU do artigo 1 ~, haverá a dispensa dos valores correspondentes à multa
automática e dos juros de mora contados até a data do recolhimento
previsto no artigo I? desta lei.
Art. 4? Os contribuintes com débitos em regime de parcelamento
poderão usufruir dos benefícios previstos nesta lei em relação ao restante da dívida.
Art. 5? O pagamento de débito ajuizado poderá ser efetuado mediante guia expedida pelo Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social ~ lAPAS, que fará os cálculos pertinentes, sem prejuízo do pagamento, em Juízo, das custas e demais despesas judiciais, sob pena de prosseguimento da execução.
Art. 6? A falta de cumprimento de qualquer das condições indicadas nos artigos I? e 2? desta lei importará na perda das vantagens ali
mencionadas, inscrevendo-se o débito automaticamente como dívida
ativa, com os acréscimos legais, para a respectiva cobrança.
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Art. 7? Após a data limite estipulada .no artigo I? para usufruir
da presente lei, os débitos de contribuições previdenciárias e os relativos a contribuições arrecadadas em favor de terceiros, pelo lAPAS, remanescentes, não poderão gozar de quaisquer vantagens semelhantes
àquelas concedidas na presente lei referentes a dívidas com a Previdência Social, pelo prazo de 5 Icincol anos.
Art. 8? O Ministro da Previdência e Assistência Social poderá expedir riormas para melhor aplicação dos dispositivos contidos nesta lei.
Art. 9? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. l O" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho
LEI N? 7.187, DE 26 DE ABRIL DE 1984
Altera o artigo 3? da Lei n? 1.50S, de 19
de dezembro de 1951, que regula o processo
das contravenções definidas nos arts. 58 e
60 do Decreto-lei n:' 6.259, de 10 de fevereiro
de 1944.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O artigo 3? da Lei n? 1.508, de 19 de dezembro de 1951,
passa vigorar com a seguinte redação e acrescido do seguinte parágrafo
. único:
«Art. 3? Quando o processo se iniciar por denúncia do Ministério Público, recebida esta, o juiz designará audiência de
instrução e julgamento e mandará citar o réu, observando-se o
disposto no § 2? do artigo precedente.
Parágrafo único. Depois de interrogado -o réu e inquiridas as testemunhas, o juiz dará a palavra pelo tempo de 20 (vinte) minutos, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do
réu e em seguida, ou no prazo de 5 (cinco) dias, proferirá a sentcnça..
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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LEI N? 7.188, DE 16 DE MAIO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de Crê
7.130.000.000.000,00, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao Orçamento da União (Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983),
até o limite de Crê 7.130.000.000.000,00 (sete trilhões, cento e trinta bilhões de cruzeiros], utilizando os recursos do excesso de arrecadação de
receitas ordinárias do Tesouro N acional, de acordo com o item 11, do §
1?, do artigo 43, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I - créditos suplementares até o limite de Crê 2.605.049.200.000,00
(dois trilhões, seiscentos e cinco bilhões, quarenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), para o reforço de dotações destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais dos Órgãos Orçamentários a seguir
indicados:
1.000,00
30.600.000
CÂMARA DOS DEPUTADOS
0100
Câmara dos Deputados
30.600.000
0101
29.520.000
0200
SENADO FEDERAL
23.781.600
Senado Federal
0201
0202
3.870.000
Centro Gráfico
0203
Centro de Informática e Processamento de
1.868.400
Dados
0300
7.650.000
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÂO
0301
7.650.000
Tribunal de Contas da União
2.556.000
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
0400
2.556.000
0401
Supremo Tribunal Federal
3.500.000
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
0500
0501
3.500.000
Tribunal Federal de Recursos
3.700.000
JUSTIÇA MILITAR
0600
Justiça Militar
0601
3.700.000
12.000.000
JUSTIÇA ELEITORAL
0700

o-s

0701
0702
0703
0704
0705

Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal

Superior Eleitoral
Regional Eleitoral
Regional Eleitoral
Regional 'Eleitoral
Regional Eleitoral

de
do
da
do

Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará

622.900
140.700
129.600
756.300
570.100
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0706
0707
0708
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720

0721
0722
0723
0724
0725
0726
0800
0801
0802
. 0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813

Tribunal
ral
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Norte
Tribunal
Sul
Tribunal
na
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
do Sul
Tribunal
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Regional Eleitoral do Distrito FedeRegional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional

Eleitoral do Espírito Santo
Eleitoral de Goiás
Eleitoral do Maranhão
Eleitoral de Mato Grosso
Eleitoral de Minas Gerais
Eleitoral do Pará
Eleitoral da Paraiba
Eleitoral do Paraná
Eleitoral de Pernambuco
Eleitoral do Piauí
Eleitoral do Rio de Janeiro
Eleitoral do Rio Grande do

166.700
214.900
249.100
273.200
162.400
1.030.400
246.800
262.100
481.700
561.300
253.300
2.375.600
311.500

Regional Eleitoral do Rio Grande do
644.500

Regional Eleitoral de Santa CatariRegional Eleitoral de São Paulo
Regional Eleitoral de Sergipe
Regional Eleitoral do Acre
Regional Eleitoral de Mato Grosso
Regional Eleitoral de Rondônia

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Superior do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho

da 1 ~ Região
da 2~ Região
da 3~ Região
da 4~ Região
da 5~ Região
da 6~ Região
da 7~ Região
da 8~ Região
da 9~ Região
da 10~ Região
da 11 ~ Região
da 12~ Região

363.800
1.778.100
196.300
43.500

127.100
38.100
46.000.000
2.860.000
7.382.300
10.345.200
5.233.500
5.494.700
2.883.100
2.978.700
1.431.200
1.742.200
1.328.600
1.969.500
1.156.800
1.194.200

0900
0901

JUSTIÇA FEDERAL DE 1~ INSTÂNCIA
Justiça Federal de 1 ~ Instância

7.824.600
7.824.600

1000

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS
Tribunal de Justiça do Distrito Federal

5.040.000
5.040.000

1001 -
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1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1108
1110
1111
1112
1113
1114

1117 -

1'200
1201
1202

1203
1300
1301
1302
1303

ATOS DO PODER LEG ISLATIVO

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
Gabinete da Presidência da República
Gabinete da Vice-Presidência da República
Conselho de Segurança Nacional
Serviço N acional de Informações
Estado-Maior das Forças Armadas
Escola Superior de Guerra
Consultoria Geral da República
Departamento Administrativo do Serviço Público
E seola N acional de Informações
Hospital das Forças Armadas
Secretaria de Planejamento
Secretaria de Planejamento
Entidades Supervisionadas
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Instituto de Planejamento Econômico e
Social
Conselho N acíonal de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
Superintendência Nacional do Abastecimento
Departamento Administrativo do Serviço PÚblico - Entidades Supervisionadas
Fundação Centro de Formação do Servidor Público

141_556.200
1_890.000
180.000
4.349_700
7-441-200
1-395.000
900.000
83.700

MINISTERIO DA AERONÁUTICA
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Aeronáutica
Entidades Supervisionadas
Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica
Centro Técnico Aeroespacial

179_010.000
161-719.000

MINISTERro DA AGRICULTURA
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal

97.529.300
844_600
21_968_600

1.350.000
2.316_600
2.900.000
4_000.000
113_850.000
65.250.000
11-610.000
29_790.000
7_200_000
900_000
900.000

161-200
161-200
17.129.800

58.150_000
5-400_000
6.300_000

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1312
1313
1400
1401
1402
1403

1404
1405
1406
1407
1408
1500
1501
1502
1503

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural
Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Departamento de Administração
Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária
Secretaria Nacional de Abastecimento
Secretaria Nacional de Produção Agropecuária
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
Instituto Nacional de Meteorologia
Departamento do Pessoal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Empresa Brasileira de Radiodifusão
Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Departamento de Administração
Departamento N acional de Telecomunicações
Departamento do Pessoal
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTUo
RA
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Fundação Casa de Ruy Barbosa
Fundação Joaquim Nabuco
Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa
Colégio Pedro II
Escola Técnica Federal de Alagoas
E scola Técnica Federal do Amazonas
Escola Técnica Federal da Bahia
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42.400.000
4.050.000
243.000
49.700
352.000
1.868.500
222.800
670.700
12.200.000
656.300
303.100
8.237.000
176.800
532.500
3.487.800
3.487.800
177.900
104.400
371.300
3.106.700
279.600
601.060.500
317.700
5.085.900
576.841.500
96.300
311.400
757.800
3.034.800
9.189.000
4.393.800
1.146.600
898.200
1.557.000

78
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Escola Técnica Federal de Campos
Escola Técnica Federal do Ceará
Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca
Escola Técnica Federal do Espírito Santo
E scola Técnica Federal de Goiás
Escola Técnica Federal do Maranhão
Escola Técnica Federal de Mato Grosso
Centro Federal de Educação Tecnológica

de Minas Gerais
E scola Técnica Federal de Ouro Preto
E scola Técnica Federal do Pará
E scola Técnica Federal da Paraíba
Centro Federal de Educação Tecnológica
do Paraná
Escola Técnica Federal de Pelotas
Escola Técnica Federal de Pernambuco
Escola Técnica Federal do Piaui
Escola Técnica Federal de Química - RJ
Escola Técnica Federal do Rio Grande do
Norte
Escola Técnica Federal de Santa Catarina
Escola Técnica Federal de São Paulo
E scola Técnica Federal de Sergipe
Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
E scola Federal de Engenharia de Itajubá
Escola Paulista de Medicina
Escola Superior de Agricultura de Lavras
Escola Superior de Agricultura de Mossoró
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará
Faculdade de Medicina do T'riângulo Mineiro
Faculdade de Odontologia de Diamantina
Fundação Universidade do Rio de Janeiro
Fundação Universidade do Amazonas
Fundação Universidade de Brasília
Fundação Universidade do Maranhão
Fundação Universidade do Rio Grande
RS
Fundação Universidade Federal de Uberlàndia

1.237.500
970.200
2.509.200
1.252.800
985.500
969.300
673.200
2.115.900
655.200
1.326.600
1.01 O. 700
2.074.500
1.453.500
1.544.400
1.087.200
469.800
1.055.700
1.130.400
1.341.000
828.900
1.686.600
951.300
1.394.100
5.914.800
1.780.200
982.800
1.418.400
1.253.700
361.800
8.539.200
13.949.1 00
16.998.300
15.629.400
6.397.200
19.879.200

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Fundação Universidade Federal do Acre
Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso
Fundação Universidade Federal de Ouro
Preto
Fundação Universidade Federal de Pelotas
Fundação Universidade Federal do Piauí
Fundação Universidade Federal de São
Carlos
Fundação Universidade Federal de Sergipe
Fundação Universidade Federal de Viçosa
Universidade Federal de Alagoas
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Espirito Santo
Universidade Federal de Goiás
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade

Federal
Federal
Federal
Federal

Fluminense
de Juiz de Fora
de Minas Gerais
do Pará

Universidade
Univer-sidade
Universidade
Universidade
Norte

Federal
Federal
Federal
Federal

da Paraíba
do Paraná
de Pernambuco
do Rio Grande do

Universidade
Sul
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
co

Federal do Rio Grande do
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4.791.600
16.853.400
5.575.500
14.437.800
13.893.300
9.637.200
7.728.300
19.669.500
6.381.900
19.422.900
14.789.700
11.111.400
11.189.700
20.412.900
5.964.300
28.671.300
13.609.800
28.601.100
16.257.600
20.648.700
18.663.300

Federal
Federal
Federal
Federal

do Rio de Janeiro
de Santa Catarina
de Santa Maria
Rural de Pernambu-

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fundação N acionai de Arte
Centro de Educação Tecnológica da Bahia
Fundação N acíonal Pró-Memória
Faculdade Federal de Ciências Médicas de
Porto Alegre

22.117.500
34.537.500
15.952.500
12.653.100
4.114.800
5.953.500
11.968.200
6.389.100
3.462.300
832.500
4.397.400
1.769.400
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1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1600
1601
1603

1700
1701
1702
1703

1704
1705
1707
1708

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Fundação Universidade Federal de Rondônia
Fundação de Assistência ao Estudante
Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Conselho Federal de Educação
Conselho Federal de Cultura
Conselho Nacional de Desportos
Conselho N acionai de Serviço Social
Conselho N acionai de Direito Autoral
Conselho N acionai de Cinema
Comissão N acional de Moral e Civismo
Secretaria da Educação Superior
Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo
Graus
Secretaria da Cultura
Secretaria de Educação Física e Desportos
Departamento do Pessoal
Departamento de Administração
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais
Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à
Educação
Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal
de N ivel Superior
Coordenação N acionaI do Ensino Agropecuário
Centro N acionai de Educação Especial
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Secretaria de Economia e Finanças
Secretaria de Economia e Finanças - Entidades Supervisionadas
Fundação Habitacional do Exército
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Entidades Supervisiona·
das
Comissão de Valores Mobiliários
Superintendência de Seguros Privados
Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
E scola de Administração Fazendária

720.000
450.000
481.500
99.000
229.500
274.500
150.300
77.400
161.100
108.900
104.400
281.700 •
408.600
1.879.200
205.200
2.907.000
416.700
327.600
455.400
156.600
8.047.800
2.043.000
297.000.000
296.536.900
463.100
463.100
76.751.800
735.400
68.624.500
4.555.400
3.317.400
1.238.000
22.500
50.400
40.500
110.400

ATOS DO PODER LEG ISLATIVO

1710
1711
1712
1713
1714
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1807
1809
1811
1812
1813
1814

. 1815
1816
1817
1900
1901
1902
1903

Secretaria da Receita Federal
Departamento de Administração
Serviço do Patrimônio da União
Departamento do Pessoal
Coordenadoria das Empresas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Órgãos Regionais da Indústria e do Comércio
Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Departamento de Serviços Gerais
Instituto N acionai de Tecnologia
Departamento do Pessoal
Secretaria de Tecnologia Industrial
Secretaria de Administração
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Instituto do Açúcar e do Álcool
Instituto Brasileiro do Café
Empresa Brasileira de Turismo
Superintendência da Borracha
Instituto N acional de Metrologia, N ormalização e Qualidade Industrial
Conselho de Desenvolvimento Industrial
Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia
Conselho de Desenvolvimento Comercial
MINISTÉRIO DO INTERIOR
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Departamento N acional de Obras Contra
as Secas
Departamento Nacional de Obras de Saneamento
Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia
Superintendência do Desenvolvimento da
Região Centro-Oeste
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2.037.600
174.600
11.900
261.900
126.700
34.471.000
2.254.800
307.600
124.600
127.400
67.100
363.100
840.500
336.700
829.600
35.600
28.872.300
10.233.000
13.176.500
3.239.500
704.100
1.519.200
142.800
44.500
124.400
84.710.000
444.000
1.270.000
81.270.000
15.660.000
4.230.000
2.043.000
945.000
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1904
1905
1907
1908
1909
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 -

2100
2101

ATOS DO PODER LEG ISLATIVO

Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste
Superinténdência do Desenvolvimento da
Região Sul
Superintendência da Zona Franca de Manaus
Território Federal do Amapá
Território Federal de Roraima
Fundação N acionai do Índio
Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco
Fundação Projeto Rondon
Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Secretaria Especial do Meio Ambiente
Departamento de Administração
Departamento do Pessoal
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria de Controle Interno
Ministério Público Federal
Ministério Público Militar
Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios
Ministério Público do Trabalho
Divisão de Segurança e Informações
Conselho Administrativo de Defesa Econômica
Departamento N acional de Trânsito
Departamento Penitenciário Federal
Arquivo Nacional
Departamento de Administração
Departamento de Policia Federal
Departamento Federal de Justiça
Departamento de Imprensa Nacional
Consultoria Jurídica
Departamento do Pessoal
Departamento de Assuntos Judiciários
Departamento de Assuntos Legislativos
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Fundação Petrônio Portella
Empresa Brasileira de Noticias
MINISTÉRIO DA MARINHA
Secretaria Geral da Marinha

5.490.000
810.000
549.000
16.380.000
9.810.000
10.890.000
12.348.000
2.115.000
324.000
122.000
630.000
280.000
370.000
32.130.200
453.700
343.1 00
194.900
2.943.000
453.600
525.200
1.136.200
76.900
250.400
217.200
140.200
302.600
207.000
18.979.600
156.600
1.338.300
103.700
336.600
62.700
52.200
3.856.500
94.500
3.762.000
180.270.000
180.048.700

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

2102
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
.2310
2311
2312
2313
2400
2401
2500
2501
2502
2503

Tribunal Marítimo
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Comissão N acional de Energia Nuclear
Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Conselho Nacional do Petróleo
Departamento de Administração
Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica
Departamento N acional da Produção Mineral
Departamento do Pessoal
Consultoria Jurídica
MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Fundação Abrigo Cristo Redentor
Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Secretaria de Assistência Social
Secretaria de Previdência Social
Secretaria de Serviço s Médicos
Departamento do Pessoal
Departamento de Administração
Central de Medicamentos
Conselho de Recursos da Previdência Social
Secretaria de Previdência Complementar
MINISTÉRIO DAS RELACOES EXTERIORES
Ministério das Relações Exteriores
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Fundação Oswaldo Cruz
Fundação Serviços de Saúde Pública
Instituto N acionai de Alimentação e Nutrição
Fundação das Pioneiras Sociais
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221.300
23.168.800
374.500
462.000
15.553.000
15.553.000
236.000
98.300
1.911.800
248.700
788.400
3.112.100
289.100
94.900
2.519.900
385.900
386.300
384.400
384.400
179.800
46.400
44.200
43.100
46.500
124.300
222.400
195.500
406.300
54.800
29.000.000
29.000.000
106.944.000
510.500
2.708.200
60.126.800
14.001.400
38.982.000
343.000
6.800.400
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2504
2506
2507
2509
2512
2515
2516
2517

2600
2601
2602
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2614
2615
2616
2617
2618
2700
2701
2702
2703

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
~ _ _--'-'-:..=_=.::.....:....:====_'_'_'_=_

Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Departamento de Administração
Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública
Departamento do Pessoal
Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária
Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde
Secretaria Nacional de Programas Especiais
de Saúde
MINISTÉRIO DO TRABALHO
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Órgãos Regionais do Trabalho
Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Secretaria de Relações do Trabalho
Secretaria de Emprego e Salário
Secretaria de Mão-de-O bra
Departamento de Administração
Departamento do Pessoal
Serviço Especial de Bolsas de Estudo
Serviço N acional de Formação Profissional
Rural
Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho
Secretaria de Promoção Social
Secretaria de Imigração
MINISTÉRIOS DOS TRANSPORTES
Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Rede Ferroviária Federal S .A.
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem
Empresa de Portos do Brasil S.A.
Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes
Empresa de Navegação da Amazônia S.A.
Companhia de Navegação do São Francisco

_

240.100
68.400
267.700
34.100.100
472.800
1.234.900
390.400
6.824.100
27.408.900 .
521.100
973.300
21.302.600
405.700
60.400
254.000
133.500
132.300
559.600
794.500
150.900
1.696.000
153.900
149.000
122.100
212.677.400
399.600
720.000
207.200.800
123.500.000
63.648.000
7.426.000
8.640.000
375.900
1.652.900

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

2704
2705
2706
2708
2711
2800
2802
3000
3001
3005

3300
3301

Serviços de Navegação da Bacia do Prata
S.A.
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos
Secretaria de Controle Interno
Divisão de Segurança e Informações
Departamento de Administração
Departamento do Pessoal
Superintendência Nacional da Marinha Mercante
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento/PR
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
Governo do Distrito Federal - Recursos sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR
ENCARGOS PREVIDENCIÀRIOS DA
UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
TOTAL
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458.000
1.500.000
110.000
47.000
200.000
2.000.000
2.000.000
3.303.500
3.303.500
188.910.100
68.940.000
119.970.100
130.000.000
130.000.000
2.605.049.200

II - Créditos
Suplementares
até
o
limite
de
Crê
3.297.891.400.000,00 (três trilhões, duzentos e noventa e sete bilhões, oitocentos e noventa e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para a
consecução do seguinte programa de trabalho:
Cr$ 1.000,00
0100
0101
0101.01 080342.027
1100
1112
1112.03080342.027· -

CÀMARA DOS DEPUTADOS
Câmara dos Deputados
Amortização e Encargos de F'inanciamento

230.300
230.300
230.300

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Hospital das Forças Armadas

1.551.500
270.000

Amortização e Encargos de Financiamento

270.000
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1114
1114.03080342.801

1114.03080342.803 -

1200
1201
1201.06080332.027
1201.06080342.027
1201.16080332.027
1201.16080342.027

Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas
Atividades a cargo da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística
Atividades a cargo do Conselho
N acionaI de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

MINISTERIO DA AERONÁUTICA
Ministério da Aeronáutica
Amortização e Encargos de Financiamento
Amortização e Encargos de Financiamento
Amortização e Encargos de Pinanciamento
Amortização e Encargos de Financiamento

1302.04080342.027

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Secretaria Geral
Amortização e Encargos de Financiamento
Amortização e Encargos de Fi-

1303

Secretaria Geral - Entidades Su-

1300
1302
1302.04080332.027

nanciamento

1303.04080332.927

1303.04080342.965 -

1400
1403
1403.05080342.936

pervisionadas
Atividades a cargo da Empresa
Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural

Atividades a cargo da Companhia Brasileira de Armazenamento

1.281.500

55.600

1.225.900

102.735.720
102.735.720.
2.904.760
17.809.920
1.779.900
80.241.140

38.438.740
35.276.040
976.397
34.299.643
3.162.700

2.860

3.159.840

MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria Geral - Entidades Su-

927.020

pervisionadas

927.020

Atividades a cargo da Empresa
Brasileira de Radiodifusão

927.020

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
Secretaria Geral
1502
Amortização e Encargos de Fi1502.08080332.027
nanciamento
Amortização e Encargos de Fi1502.08080342.027
nanciamento
Secretaria Geral Entidades
1503
Supervisionadas
Atividades a cargo do Fundo N a1503.08080332.818
cional de Desenvolvimento da
Educação
1503.08080332.822 - Atividades a cargo da Fundação
Centro Brasileiro de TV Educativa
Atividades a cargo da Fundação
1503.08080332.858
Universidade de Brasília
Atividades a cargo da Fundação
1503.08080332.859
Universidade do Maranhão
Atividades a cargo da Fundação
1503.08080332.860
Universidade do Rio Grande-RS
Atividades a cargo da Fundação
1503.08080332.868
Universidade Federal de Sergipe
Atividades a cargo da Universi1503.08080332.877
dade Federal.de Minas Gerais
Atividades a cargo do Hospital
1503.08080332.889
de Clínicas de Porto Alegre
Atividades a cargo da Fundação
1503.08080332.943
Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul
1503.08080342.822 - Atividades a cargo da Fundação
Centro Brasileiro de TV Educativa
1503.08080342.889 - Atividades a cargo do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre
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1500

1600
1601
1601.06080342.027
1900
1903

MINISTERIO DO EXERCITO
Secretaria de Economia e Finanças
Amortização e Encargos de Financiamento
MINISTERIO DO INTERIOR
Secretaria Geral Entidades
Supervisionadas

23.743.000
23.082.300
5.073.300
18.009.000
660.700

33.000

53.000
149.000
1.400
700
600
242.100
101.400

600
39.500
39.400
8.048.920
8.048.920
8.048.920
22.833.000
22.833.000
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1903.03080332.908
1903.03080332.910
1903.03080332.955

1903.07080332.900 -

1903.07080332.904 1903.07080332.905 -

1903.07080342.900 1903.07080342.904 -

1903.13080332.901 -

2000
2011
2011.02080332.027
2101
2101
2101.06080332.027
2101.06080342.027
2200
2203
2203.09080342.912
2209

Atividades a cargo do Território
Federal do Amapá
Atividades a cargo do Território
Federal de Roraima
Atividades a cargo da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
Atividades a cargo do Departamento N aciona! de Obras Contra
as Secas
Atividades a cargo da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste
Atividades a cargo da Superintendência do Desenvolvimento
da Região Sul
Atividades a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas
Atividades a cargo da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste
Atividades a cargo do Departamento Naciona! de Obras de Saneamento
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento Penitenciário Federal
Amortização e Encargos de Financiamento
MINISTÉRIO DA MARINHA
Secretaria Geral da Marinha
Amortização e Encargos de Financiamento
Amortização e Encargos de Financiamento
MINISTÉRIO DAS MINAS E
ENERGIA
Secretaria Gera! - Entidades Supervisionadas
Atividades a cargo da Comissão
Nacional de Energia Nuclear
Departamento N acionaI de Prod ução Minera!

334.800
21.340
24.860

556.200
42_600

7.700

602.000

18.869.000
2.374.500
438.780
438.780
438.780
42.611.500
42.611.500
195.270
42.416.230
920.920
500.760
500.760
420.160
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2209.09080342.027
2300
2302
2302.15824922.568

2500
2502
2502.13080332.027
2502.13080342.027
2503
2503.13080332.916
2503.13080332.917
2503.13080332.919

2503.13080342.916
2503.13080342.919

2600
2602
2602.14080342.027

2700
2702
2702.16080342.027
2703

~
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Amortização e Encargos de Pinanciamento

420.160

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Secretaria Geral

420.000.000
420.000.000

Contribuição da União para o
Fundo de Liquidez da Previdência Social

420.000.000

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria Geral
Amortização e Encargos de F'inanciamento
Amortização e Encargos de F'inanciamento
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Atividades a cargo da Fundação
das Pioneiras Sociais
Atividades a cargo da Fundação
Oswaldo Cruz
Atividades a cargo do Instituto
N acionai de Alimentação e N utrição
Atividades a cargo da Fundação
das Pioneiras Sociais
Atividades a cargo do Instituto
Nacional de Alimentação e N utrição

5.002.120
2.258.140

MINISTÉRIO DO TRABALHO

1.841.830

Secretaria Geral
Amortização e Encargos de Financiamento

1.841.830

MINISTÉRIO
DOS
TRANSPORTES
Secretaria Geral
Amortização e Encargos de Financiamento
Secretaria Geral - Entidades Snpervisionadas

674.620
1.583.520
2.743.980
71.160
637.185

715.102
213.594

1.106.939

1.841.830

866.901.000
386.200.000
386.200.000
480.701.000
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2703.16080332.895
2703.16080332.896 2703.16080332.921
2703.16080332.924
2703.16080332.925
2703.16080342.921
2703.16080342.924
2703.16080342.925
2703.16080342.951

2800
2802
2802.03080332.027
2802.07080342.027
2804
2804.03080332.027
2804.03080342.027
3200
3201
3201.03080332.454

Atividades a cargo da Companhia de Navegação do São Francisco
Atividades a cargo do Serviço de
Navegação da Bacia do Prata
S.A.
Atividades a cargo da Rede Ferroviária Federal S.A.
Atividades a cargo do Departamento N acionai de E stradas de
Rodagem
Atividades a cargo da Empresa
de Portos do Brasil S.A.
Atividades a cargo da Rede Ferroviária Federal S.A.
Atividades a cargo do Departamento N acionai de E stradas de
Rodagem
Atividades a cargo da Empresa
de Portos do Brasil S .A.
Atividades a cargo da Empresa
Brasileira de Transportes Urbanos
ENCARGOS GERAIS DA
UNIÃO
Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR
Amortização e Encargos de Financiamento
Amortização e Encargos de Financiamento
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Amortização e Encargos de Financiamento
Amortização e Encargos de Financiamento
ENCARGOS FINANCEIROS DA
UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
Encargos das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacionai

8.653
44.332
145.093.083

288.364
11.415.249
126.177.441

118.832.257
34.911.772
43.929.849
8.562.100
4.128.700
458.700
3.670.000
4.433.400
274.500
4.158.900

1.116.100.000
1.116.100.000
1.116.100.000
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3900
3900
3900.99999999.999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
TOTAL

91

637.004.950
637.004.950
637.004.950
3.297.891.400

III - Créditos Especiais até o limite de Cr$ 1.227.059.400.000.00 (um
trilhão, duzentos e vinte e sete bilhões, cinqüenta e nove milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para atender ao seguinte programa de trabalho, ora incorporado ao Orçamento da União:

o-s 1.000,00
2200
2206
2206.09070216.395

2800
2802
2802.03640351.777

3000 -

3001
3001 .15824956.181

MINISTÊRIO DAS MINAS E
ENERGIA
Conselho N acionai do Petróleo
Contribuição ao Fundo Especial
de Reajuste de Estrutura de Preços dos Combustíveis e Lubr-ificantes
ENCARGOS GERAIS DA
UNIÃO
Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR
Participação da União no Capital
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
Encargos com Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso
do Sul - Lei Complementar n?
31177
TOTAL

1.150.000.000
1.150.000.000

1.150.000.000
76.973.000
76.973.000

76.973.000

86.400
86.400

86.400
1.227.059.400

Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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LEI N? 7.189, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Altera a redação do artigo 379, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n? 5.452, de I? de maio de
1943.

O PRESIDENTE. DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? O artigo 379 da Consolidação das Leis do Trabalho passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 379. E permitido o trabalho noturno da mulher
maior de 18 (dezoito) anos, salvo em empresas ou atividades industriais.
§ 1? A proibição quanto ao trabalho em empresas ou atividades industriais não se aplica:

I - à mulher que ocupe posto de direção ou de qualificação técnica com acentuada responsabilidade; e
11 - à mulher empregada 'em serviços de higiene e de bemestar, desde que não execute tarefas manuais com habitualidade.
§ 2? As empresas que se dedicam à industrialização de
bens perecíveis, durante o período de safra, presumem-se autorizadas a empregar mulheres em trabalho noturno, quando ocorrer necessidade imperiosa de serviço ~
§ 3? A permissão de que trata o § 2? deste artigo estendese às empresas cuja linha de produção utilize matérias-primas
ou matérias em elaboração suscetíveis de alteração rápida,
quando necessário para salvá-las de perda irreparável.
§ 4? Com a autorização, poderão ser exigidos da empresa
meios especiais de proteção ao trabalho, inclusive de natureza
ambiental, como os referentes a iluminação e ventilação, bem
como o funcionamento de lanchonetes e refeitórios no período
noturno.
§ 5? O trabalho da mulher em horário noturno, de qualquer modo, só será permitido quando a aptidão para executá-lo
houver sido atestada no exame médico a que alude o artigo 380
desta Consolidação, anotada a circunstâncía no livro ou ficha
de Registro de Empregados.
§ 6? As autorizações referidas neste artigo poderão ser
canceladas, a qualquer tempo, em relação à empresa que deixar
de observar as normas de segurança e medicina do trabalho de
que trata o Capítulo VI do Título IV desta Consolidação.
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§ 7? As empresas comunicarão à autoridade competente,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a circunstância excepcional que as levou ao emprego de mulheres em horário noturno.
§ 8? Para atender a interesse nacional relevante e ouvidas
as correspondentes organizações sindicais de empregadores e
trabalhadores, a proibição do trabalho noturno da mulher, em
empresas ou atividades industriais, poderá ser suspensa:
I - por decreto do Poder Executivo, sem limitação quanto ao período de serviço noturno;
II - por portaria do Ministro do Trabalho, até às 24 (vinte
e quatro) horas».
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo

LEI N? 7.190, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Reajusta a pensão especial concedida
pela Lei n? 3.919, de 1? de julho de 1961, a
Haydéa Lago Bittencourt, viúva do senador
Lúcio Bittencourt.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? A pensão especial concedida pela Lei n? 3.919, de 19 de julho de 1961, a Haydéa Lago Bittencourt, viúva de Lúcio Bittencourt, fica reajustada no valor correspondente a 2 (duas) vezes o maior salário
mínimo vigente no País.
Art. 2? A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 3? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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LEI N? 7.191, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Altera os artigos 16e 25 da Lei n? 4.737,
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O artigo 16 da Lei n? 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16. Compõe-se o Tribunal Superior Eleitoral:
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal
Federal; e
bl de dois juizes, dentre os membros do Tribunal Federal
de Recursos;
n - por nomeação do Presidente da República de dois entre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral,
indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
§ I? Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral
cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo,
excluindo-se neste caso o que tiver sido escolhido por último.
§ 2? A nomeação que trata o inciso II deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível' ad nutum; que seja diretor.. proprietário ou sócio de
empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública; ou que
exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal.»
Art. 2? O artigo 25 da Lei n? 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de dois juizes, dentre os desembargadores do Tribunal
de Justiça; e
bl de dois juizes de direito, escolhidos pelo Tribunal de
Justiça;
n - do juiz federal e, havendo mais de um, do que for escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos; e
In ~ por nomeação do Presidente da República de dois
dentre seis cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de .Iustíça .»
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Art. 3? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 7.192, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Inclui na Lista de Serviços a que alude
o art. 8.° do Decreto-lei n:' 406, de 31 de dezembro de 1968, os prestados pelos profissionais autônomos de Relações Públicas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A Lista de Serviços a que se refere o artigo 8? do Decretolei n? 406, de 31 de dezembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n? 834,
de 8 de setembro de 1969, passa a viger acrescida do seguinte item 67:
«Lista de Serviços
Serviços de:
67. Profissionais de Relações Públicas.»
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data. de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
. República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

LEI N? 7.193, DE 7 DE JUNHO DE 1984
Introduz alteração na Lei n? 6.251, de 8
de outubro de 1975, que "institui normas gerais sobre desportos».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O inciso IX do artigo 42 da Lei n:' 6.251, de 8 de outubro
de 1975, que «institui normas gerais sobre desportos», passa a vigorar
com a seguinte redação:
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«Art. 42. I
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VUI .
IX - baixar instruções referentes ao regime econômico e financeiro das entidades desportivas, inclusive no que diz respeito aos atos administrativos e ao controle da aplicação de recursos de origem oficíal ;»
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

LEI N? 7.194, DE 11 DE JUNHO DE 1984
Autoriza a inclusao de recursos nos
Orçamentos da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Orçamento
Geral da União, referente aos exercícios financeiros de 1985 a 1988, a
importância (Vetado) de 7.723.260 (sete milhões, setecentos e vinte e
três mil e duzentas e sessenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, divididas em 4 (quatro) parcelas iguais correspondendo, em cada um desses exercícios, ao valor de 1.930.815 (um milhão,
novecentos e trinta mil, oitocentos e qu inze] ORTN, destinada ao pagamento à Companhia Vale do Rio Doce - CVRD da retificação da concessão de lavra, de que trata o Decreto n? 74.509, de 5 de setembro de
1974.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 2? A área de 100,OOha decorrente da retificação a que se refere o art. I?, localizada no Municfpio de Marabá, Estado do Pará, está
delimitada por um polígono regular, cujo primeiro, vértice dista
17.239,07m, no rumo verdadeiro de 88'24'11,8" (Sudoeste) do Marco Tri-
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gonométrico DSG SAT .30029-PA (Fazenda Sereno) de coordenadas geográficas latitude 05'56'06,7" e longitude 49'30'18,4". Do vértice n? 1 de
coordenadas geográficas latitude 05'56'23,7" Sul e longitude 49'39'38,6"
WGr; segue no rumo Oeste (1.000m) até o vértice n? 2, de coordenadas
geográficas latitude 05'56'23,8" Sul e longitude 49'40'11,2" WGr; daí
segue no rumo Sul (I.OOOm) até o vértice n? 3, de coordenadas geográficas latitude 05°56'56,4" Sul e longitude 49'40'11,1" WGr; daí segue no
rumo Leste (I.OOOm) até o vértice n? 4, de coordenadas geográficas latitude 05'56'56,3" Sul e longitude 49'39'38,6" WGr; daí segue rumo Norte
(1.000m) até o vértice n:' 1, ponto de início desta descrição perimétrica e
destinar~sewá ao aproveitamento de substâncias minerais, exclusivamente por trabalhos de garimpagem.
§ 1? Fica estabelecida uma segunda área, envolvendo a primeira,
de aproximadamente 750ha, para apoio logístico às atividades de extração do minério e conseqüente beneficiamento, na qual não será permitida a garimpagem, definida por um polígono, cujo vértice dista
15.484,73m no rumo verdadeiro de 89'00' (Noroeste) do Marco Trigonométrico DSG SAT .30029-PA (Fazenda Sereno), de coordenadas geográficas latitude 05'56'06,7" e longitude 49'30'18,4". Do vértide n? 1 de
coordenadas geográficas latitude 05'55'59,2" Sul e longitude 49'38'41,8"
WGr; segue no rumo Oeste (3.500m) até o vértice n:' 2, de coordenadas
geográficas latitude 05'55'59,4" Sul e longitude 49'40'35,6" WGr; daí
segue rumo Sul (2.000m) até o vértide n? 3, de coordenadas geográficas
latitude 05'57'04,6" Sul e longitude 49'40'35,5" WGr; daí segue rumo
Leste (2.000m) até o vértice n? 4, de coordenadas geográficas latitude
05'57'04,4" Sul e longitude 49'39'30,4" WGr; daí segue rumo Sul
(I.OOOm) até o vértice n ? 5, de coordenadas geográficas latitude
05'57'36,9" e longitude 49'39'30,3" WGr; daí segue rumo Leste (1.500m)
. até o vértice n:' 6, de coordenadas geográficas latitude 05'57'36,8" Sul e
longitude 49'38'41,5" WGr; daí segue rumo Norte (3.000m) até o vértice
n? 1, ponto de início desta descrição perimétrica.
§ 2? A profundidade máxima admitida para a garimpagem é de
menos 20 (vinte) metros da atingida pelas escavações até dezembro de
1983, ou seja, até a cota de 190m acima do nível do mar.

Art. 3? A garimpagem será suspensa definitivamente dentro do
prazo de 3 (três) anos, a contar da data de publicação desta lei ou se,
antes desse prazo, for atingida a cota a que se refere o artigo anterior.
Art. 4? Competem ao Ministério das Minas e Energia a super-visão, coordenação e controle dos trabalhos decorrentes da aplicação desta lei.
§ 1? A administração dos trabalhos de garimpagem, inclusive investimentos necessários à sua execução, caberá à Cooperativa de Ga-
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rimpeiros de Serra Pelada, a ser instituída mediante autorização do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, ouvi'
do o Departamento Nacional de Produção Mineral.
§ 2? (Vetado).
Art. 5? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
Delfim Netto
LEI N? 7.195, DE 12 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a responsabilidade civil
das agências de empregados domésticos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l? As agências especializadas na indicação de empregados
domésticos são civilmente responsáveis pelos atos ilícitos cometidos
por estes no desempenho de suas atividades.
Art. 2? No ato da contratação, a agência firmará compromisso
com o empregador, obrigando-se a reparar .qualquer dano que venha a
ser praticado pelo empregado contratado, no periodo de 1 (um) ano.
Art. 3? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art: 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Geraldo A. Nogueira Miné
LEI

N~

7.196, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Institui o Plano Nacional de Moradia
- PLAMO, destinado a atender as necessidades de moradia das pessoas de renda
mensal regular até 5· (cinco) salários mínimos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? Fica o Banco Nacional da Habitação autorizado a instituir o Plano Nacional de Moradia ~ PLAMO, mediante a adoção do regime transitório de aluguel, como forma de atender as necessidades das
famílias com renda equivalente a até 5 (cinco) salários mínimos, sem
condições para a aquisição imediata de uma habitação completa.
Art. 2? O PLAMO será executado, em todo o território nacional,
com recursos do Sistema Financeiro da Habitação, dentro das normas
previstas na presente lei.
Art. 3? Serão executores do PLAMO os Agentes Financeiros do
Banco Nacional da Habitação ~ BNH, ou outras entidades a critério
do BNH.
Art. 4? O Poder Executivo baixará o Regulamento desta lei dentro de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 5? Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Mário Andreazza

LEI N? 7.197, DE 14 DE JUNHO DE 1984
Institui o «Dia Nacional das Relações
Públicas".

Faço saber que o Congresso N acionaI decretou, o Presidente da República nos termos do § 2? do artigo 59, da Constituição Federal, sancionou, e eu, Lomanto Júnior, I? Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência, nos termos do § 5? do artigo 59 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? Fica instituído o dia dois de dezembro como o «Dia N acionaI das Relações Públicas».
Art. 2? Na data estabelecida no artigo anterior, as associações e
entidades ligadas à atividade de relações públicas farão, em todo o
País, promoções que de qualquer modo assinalem e festejem o transcurso da efeméride;
Art. 3? E declarado Patrono das Relações Públicas, Eduardo Pinheiro Lobo, nascido em Penedo, Estado de Alagoas, em 1876, e falecido em São Paulo, a 15 de fevereiro de 1933.
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Art. 4? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 14 de junho de 1984.

SENADOR LOMANTO JÚNIOR
I? V ice-Presidente,
no exercício da Presidência

LEI N? 7.198, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Educação e Cultura, crédito'
especial até o limite de Cr$ 3.816.400.000,00
(três bilhões. oitocentos e dezesseis milhões
e quatrocentos mil cruzeiros), para o fim
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Ê o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério da
Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades, crédito especial
até o limite de Crê 3.816.400.000,00 (três bilhões, oitocentos e dezesseis
milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para reforço das dotações orçamentárias destinadas aos projetos e às atividades abaixo especificadas:

MINISTERIO
CULTURA

1503

Secretaria Geral - Entidades Superv isionadas
Atividades a Cargo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
Projetos a Cargo do Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca
Projetos a Cargo do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais
Projeto a Cargo do Centro Federal de
Educação Tecnológica do Paraná
Projetos a Cargo da Escola de Farmácia e Odontologia da Alfenas
Projetos a Cargo da Escola Federal de
Engenharia de Itajubá

1503.08080312.818
1503.08440251.829

1503.08440251.834
1503.08440251.838
1503.08440251.848
1503.08440251.849

DA

EDUCAÇÃO

Cr$ 1. 000, 00
E
3.816.400

1500

3.744.400
181.900
75.000
62.500
124.800
25.000
74.900
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1503.08440251.850
1503.08440251.851
1503.08440251.852 1503.08440251.853
1503.08440251.854
1503.08440251.855
1503.08440251.856
1503.08442081.860
1503.08442081.861
1503.08442081.866
1503.08442081.867
1503.08442081.869
1503.08442081.876
1503.08442081.877
1503.08442081.880
1503.08442081.881 1503.08442081.883
1503.08442081.884
1503.08442081.885
1503.08442081.886
1503.08442081.887
1503.08442081.888
1503.08442081.943

Projetos a Cargo da Escola Paulista de
Medicina
Projetos a Cargo da Escola Superior de
Agricultura de Lavras
Projetos a Cargo da Escola Superior de
Agricultura de Mossoró
Projetos a Cargo da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará
Projetos a Cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
Projetos a Cargo da Faculdade de
Odontologia de Diamantina
Projetos a Cargo da Fundação Universidade do Rio de Janeiro
Projetos a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS
Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Uberlândia
Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí
Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos
Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa
Projetos a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora
Projetos a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais
Projetos a Cargo da Universidade Federal do Paraná
Projetos a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco
Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Projetos a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina
Projetos a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria
Projetos a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco
Projetos a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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111.400
50.000
74.900
59.900
49.900
24.900
24.900
162.200
199.700
149.800
87.400
137.300
124.800
124.800
149.800
174.800
832.200
124.800
199.700
87.400
75.000
99.800
74.900
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1520

Centro de Desenvolvimento e Apoio
Técnico a Educação
2.000
1520.08070316.392
Contribuição ao Fundo de Construção
e Equipamentos Escolares
2.000
1521
Coordenação do Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nivel Superior
69.000
1521.08440316.393
Contribuição ao Fundo de Aperfeiçoa,
mento de Pessoal de Nivel Superior
69.000
Centro N acionaI de Educação Especial
1523
1.000
1523.08490316.394
Contribuição ao Fundo de Educação
Especial
1.000
Art. 2? Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão
do excesso de arrecadação oriundo de operação de crédito interna contratada pelo Ministério da Educação e Cultura, junto à Caixa Econômica Federal, e de Recursos Diretamente Arrecadados do Tesouro N acionaI.
Art. 3? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

LEI N? 7.199, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Saúde, crédito especial até o
limite de Cr$ 1.358.687.000,00 (um bilhão,
trezentos e cinqüenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil cruzeiros), para o
fim que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da
Saúde, em favor da Secretaria Nacional de Programas Especiais de
Saúde, crédito especial até o limite de Cr$ 1.358.687.000,00 (um bilhão,
trezentos e cinqüenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil cruzeiros), para consecução do seguinte projeto:
'
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Cr$ 1.000,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE
2517.13754285.680 - Reforma do Instituto Nacional do Câncer
1.358.687
Art. 2? Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão
do produto de operação de crédito interna, contratada pelo Ministério
da Saúde junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 3? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
LEI N? 7.200, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Acresce os efetivos da Força Aérea
Brasileira em tempo de paz.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Os efetivos da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz,
fixados pela Lei n? 7.130, de 26 de outubro de 1983, são acrescidos de
um Tenente-Brigadeiro.
Art. 2? A despesa decorrente da execução desta lei será atendida
à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União.
Art. 3? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Délio Jardim de Mattos
LEI N? 7.201, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Educação e Cultura, crédito
especial até o limite de Cr$ 543.500.000,00
(quinhentos e quarenta e três milhões e quinhentos mil cruzeiros) para o fim que
específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério da
Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, crédito especial até o limite de Cr$ 543.500.000,00 (quinhentos e quarenta e três milhões e quinhentos mil. cruzeiros), para reforço
das dotações orçamentárias destinadas aos projetos e às atividades
abaixo especificados:

Cr$ 1.000,00
1500
1503

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
CULTURA

543.500

Secretaria Geral pervisionadas

543.500

Entidades Su-

1503.08080312.818 -

Atividades a Cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
17.100
1503.08442081.860 - Projetos a Cargo da Fundação
Universidade do Rio Grande RS
20.600
1503.08442081.865
Projetos a Cargo. da Fundação
Universidade Federal de Pelotas
25.800
Projetos a Cargo da. Fundação
1503.08442081.868
Universidade Federal de Sergipe
480.000
Art. 2? Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão
do excesso de arrecadação oriundo de operações de crédito internas
contratadas pelo Ministério da Educação e Cultura, junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 3? E sta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

LEI N? 7.202, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a progressão funcional a
que se refere a Lei n? 5.920, de 19 de setembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? Para efeito da progressão funcional a que se refere a Lei
n? '5.920, de 19 de setembro de 1973, o correspondente regulamento disciplinará a mudança do servidor de uma para outra classe, com o respectivo cargo ou emprego.
Art. 2? O parágrafo único do artigo 7? do Decreto-lei n? 1.462, de
29 de abril de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7?
.
Parágrafo único. As referências que ultrapassarem o valor
de vencimento ou salário, estabelecido para a classe final ori
única de cada Categoria Funcional, correspoderão à Classe Esp ec ial .»
Art. 3? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

APENSO
N o «Apenso- dos vol umes da «Coleção
das Leis) figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos
em trimestres anteriores, foram publicados
no Diário Oficial até o último dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e republicações
publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

I -

DECRETO LEGISLATIVO

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso IH, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 03, DE 1984
Autoriza o Senhor Presidente da Repú·
blica a ausentar-se do Pais na primeira
quinzena do mês de abril de 1984.

Art. 1? É o Senhor Presidente da República, João Baptista de
Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar-se do País em visita oficial
ao Reino do Marrocos e à E spanha, na primeira quinzena do mês de
abril de 1984.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de março de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇAo E CULTURA - Gratificação de Apoio à Atividade de Ensino - Concessão - Altera
(Decreto-lei n? 2.123, de 5 de junho de
1984)

Gratificação de Apoio à Atividade de
Ensino - Institui (Decreto-leí n? 2.121,
de 16de maio de 1984)
V. Desportos
V. Crédito Especial
- V. Crédito Especial
- V. Crédito Suplementar
MINISTRO DA FAZENDA - Aquisição
de ações - V. Empresas Estatais
Pinanciadora de Estudos e Projetos FINEP - Agente Financeiro - Designação - Autoriza (Decreto-lei n? 2.115,
de 25 de abril de 1984)
Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização - Gratificação de Desempenho
- Autorização (Decreto Legislativo n?
17, de 1984)
V. Crédito Suplementar

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DA JUSTIÇA - GrupoPolicia Civil - Gratificação - Concessão (Decreto-lei n? 2.126, de 19 de junho
de 1984)
Grupo - Polícia Federal - Gratificação
- Concessão (Decreto-lei n? 2.111, de 4
de abril de 1984)
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DA MARINHA - V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIAE ASSISTENCIA SOCIAL Fiscais de
Contribuições Previdenciárias - Gratificação de Desempenho - Concessão
(Decreto-lei n? 2.128, de 20 de junho de
1984)
V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DAS COMUNICAÇOES
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
- V. Crédito Especial
- V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - V. C,édito Suplementar

MINISTÉRIO DO INTERIOR - V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DO TRABALHO - V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - V.
Crédito Suplementar
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL - V. Remuneração
MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES - V. Crédito Suplementar
- V. Diplomata
MINISTÉRIO DA SAÚDE Especial
- V. Crédito Suplementar

V. Crédito

MOEDA ESTRANGEIRA
Investimentos - V. Imposto de Renda

N
NORDESTE - Áreas de emergência - V.
Contribuição Sindical Rural
Áreas de emergência - V. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

ÍNDICE REMISSIVO

o
ORÇAMENTO DA UNIÃO - Créditos
Adicionais - Poder Executivo - Autoriza (Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984)
OPERAÇÚES CAMBIAIS - Reserva Monetária - Percentual - Destinação (Decreto Legislativo n? 25, de 1984)

p
PAPEL·MOEDA - V. Conselho Monetário
Nacional
PENSÃO ESPECIAL - V. Haydéa Lago
Bittencourt
PESSOAL CIVIL - V. Remuneração
PESSOAL MILIT AR - V. Remuneração
PLANO NACIONAL DE MORADIA PLAMO - Instituição - Autoriza (Lei
n? 7.196, de 13 de junho de 1984)
POLÍCIA CIVIL - Gratificação - V. Ministério da Justiça
POLÍCIA FEDERAL - Gratificação - V.
Ministério da Justiça
POLiCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - V. Remuneração
POLÍCIA MILITAR - V. Remuneração
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA - V.
Crédito Suplementar
- Afastamento do Pais - Autorização
(Decreto Legislativo nr 10, de 1984)
PREVIDENCIA SOCIAL - Aposentadoria
Dispositivo
Restabelece
Débitos - Pagamento - Disciplina (Lei
n? 7.186, de 24 de abril de 1984)
Gratificação de Incentivo à Atividade
Médica - Institui (Decreto-lei n? 2.114,
de 23 de abril de 1984)
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA - Procuradores - Gratificação de
Desempenho - Autorização (Decreto
Legislativo n? 17, de 1984)
PROGRESSÃO FUNCIONAL - V. Servidor Público
PROVENTOS - V. Aposentadoria

R
RELACÚES PÚBLICAS - Dia Nacional
- Instituição (Lei n? 7.197, de 14 de junho de 1984)
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Serviços Profissionais - Imposto Contribuição (Lei n? 7.192, de 5 de junho
de 19841
REMUNERAÇÃO - Conselho de Justiça
Federal
Secretarias
Reajusta
(Decreto-lei n? 2.141, de 28 de junho de
1984)
Corpo de Bombeiros - Distrito Federal
- Coronel - Valor do soldo-base Reajusta (Decreto-lei n?" 2.Ú8, de 28 de
junho de 1984)
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
- Reajuste (Decreto Legislativo n? 20,
de 1984)
Justiça Federal - Conselho - Reajuste
(Decreto Legislativo n? 31, de 1984)
Justiça Federal de Primeira Instância Secretaria das Seções Judiciárias
Reajuste (Decreto Legislativo n? 30, de
1984)
Justiça Federal de Primeira Instância Sessões Judiciárias - - Secretarias Reajusta (Decreto-lei n? 2.142, de 28 de
junho de 1984)
Magistratura Federal do Distrito Federal e dos Territórios - Reajuste (Decreto Legislativo n? 27, de 1984)
Magistratura Federal, do Distrito Fede·
ral e dos Territórios
Reajuste
(Decreto-lei n? 2.131. de 25 de junho de
1984)
Ministério Público do Distrito Federal
- Reajuste (Decreto Legislativo n? 19.
de 1984)
Pessoal Civil - Distrito Federal - Reajuste (Decreto Legislativo n? 29, de 1984)
Pessoal Civil - Poder Executivo
Reajuste (Decreto Legislativo n? 18, de
19841
Pessoal Civil - Poder Executivo
Reajuste (Decreto-lei n? 2.130, de 25 de
junho de 1984)
Pessoal Militar - Reajuste (Decreto Legislativo ~? 16, de 1984)
Pessoal Militar - Soldo-base - Reaiuste (Decreto-lei n? 2.129, de 25 de junho de
19841
Polícia Militar - Coronel - Valor do
soldo-base - Reajusta [Decreto-Iei . n?
2.138, de 28 de junho de 1984)
Polícia Militar do Distrito Federal
Reajuste (Decreto Legislativo n? 20, de
1984)
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Servidores Civis do Distrito Federal Vencimentos, salários e proventos Reajusta (Decreto-lei n? 2.139, de 28 de
junho de 1984)

Supremo Tribunal Federal - Secretaria
- Reajuste {Decreto Legislativo n? 28,
de 1984)

Supremo Tribunal Federal - Secretaria
- Reajuste (Decreto-lei n? 2.135, de 27
de junho de 1984)
Tribunal de Contas da União - Magistratura - Reajuste (Decreto Legislativo
n? 27. de 1984)
Tribunal de Contas da União - Magistratura - Reajuste (Decreto-lei n? 2.131,
de 25 de junho de 1984)
Tribunal de Contas do Distrito Federal
- Reajuste (Decreto Legislativo n'' 19,
de 19841

Tribunal Federal de Recursos - Secretarias - Reajuste (Decreto Legislativo
n? 31, de 1984)
Tribunal Federal de Recursos - Secretarias - Reajuste (Decreto-lei n:' 2.141,
de 28 de junho de 1984)
Tribunais Regionais Eleitorais - Reajuste (Decreto Legislativo n? 23, de 1984)
Tribunais Regionais Eleitorais - Secretarias - Reajuste (Decreto-lei n? 2.137,
de 27 de junho de 1984)
Tribunal Superior Eleitoral - Secretaria - Reajuste (Decreto-lei n? 2.136, de
27 de junho de 1984)
- Tribunais do Trabalho
Reajuste
(Decreto-lei n? 2.143, de 28 de junho de
19841

RESERVA MONETÁRIA Cambiais

V. Operações

S
SALÁRIOS - V. Remuneração
SENADO FEDERAL - V. Crédito Suplementar
SERRA PELADA - V. Extração de Minérios
SERVIDORES CIVIS DO DISTRITO FEDERAL ----; V. Remuneração
SERVIDOR PÚBLICO - Área de tributação, arrecadação e fiscalização - V.
Gratificação de Desempenho
Área jur-ídica - V. Gratificação de Desempenho

Gratificação de Incentivo à atividade
odontológica - Inst.ituiçâo {Decreto-lei
n'' 2.140, de 28 de junho de 1984)
Progressão Funcional - Processo - Alteração [Le i n'' 7.202, de 26 de junho de
19841

Tesoureiros - Equivalência SaladaI Estabelece (Decreto-lei n? 2.125, de 19 de
junho de 1984)
V. Bibliotecário
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAçÃO - V. Caderneta de Poupança
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - V.
Crédito Suplementar
V. Remuneração
V. Remuneração

T
TAXA RODOVIÃRIA ÚNICA - TRU Legtslacão - Altera (Decreto Legislativo n? 8, de 1984)
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO Vencimento - Limite - Fixa (Decretolei n? 2.112, de 17 de abril de 1984)
TERRITÚRIOS FEDERAIS - V. Imposto
sobre operações relativas à circulação de
mercadorias
TRANSFERÉNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
V. Crédito Especial
V. Crédito Suplementar
TRATADOS - V. Atos Internacionais
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
V. Crédito Suplementar
- V. Remuneração
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO
FEDERAL
Grupo-Atividades de
Controle Externo - Vencimento - Limite - Fixa (Decreto-lei n? 2.122, de 4
de junho de 1984)
V. Remuneração
TRIBUNAIS DO TRABALHO - V. Remoneracão
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
- V. Crédito Suplementar
- V. Remuneração
- V. Remuneração
TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS
- Composição - Altera (Decreto n?
7.191, de 4 de junho de 1984)
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1 - LEI COMPLEMENTAR
46 - Lei Complementar de 21 de agosto de 1984 - Fixa normas sobre repetição de topônimas de cidades e
vilas, incorporadas ao texto da Lei
Complementar n? 1, de 9 de novembro de 1967. Publicada no D.O.
de 22 de agosto de 1984

11 -

DECRETOS-LEIS

2.146 - Decreto-lei de 2 de julho de
1984 - Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos
servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Ofícios Judiciais da Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios. Publicado no D.O. de 3 de julho de 1984
2.147 - Decreto-lei de2 de julho de
1984 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
das Secretarias do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da
Justiça Militar, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 3 de
julho de 1984
.. '" ....
2.148 - Decreto-lei de 2 de julho de
1984 - Reajusta os atuais valores
de vencimentos e proventos dos
servidores da Secretaria-Geral do
Tribunal de Contas da União, e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 3 de julho de 1984
.

3

4

4

2.149 - Decreto-lei de 3 de julho de
1984 - Reajusta os valores de vencimentos e proventos dos membros
do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e do respectivo Ministério
Público, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 4 de julho de
1984
2.150 - Decreto-lei de 3 de julho de
1984 - Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos
servidores dos Serviços Auxiliares
do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, bem como os das pensões,
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 4 de julho de 1984 ..
2.151 - Decreto-lei de 5 de julho de
1984 - Concede isenção dos impostos de importação e sobre produtos industrializados para equipamentos de produção 'cinematográfica. Publicado no D.O. de 6 de
julho de 1984 ..
2.152 - Decreto-lei de 18 de julho de
1984 - Estende o prazo limite fixado no Decreto-lei n:' 1.825, de 22 de
dezem bro de 1980, que isenta do
imposto de renda os empreendimentos integrantes do Programa
Grande Caraiás. Publicado no
D.O. de 19 de julho de 1984
.
2.153 - Decreto-lei de 24 de julho de
1984 - Introduz parágrafos no artigo 3? da Lei n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 25
de julho de 1984 ....
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2.154 - Decreto-lei de 30 de julho de
1984 - Estende a Gratificação de
Desempenho das Atividades de
Tributação, Arrecadação e Piscalízacâo dos Tribunais Federais aos
Fiscais de Tributos de Açúcar e
Álcool. Publicado no D.a. de 31 de
julho de 1984
.
2.155 - Decreto-lei de 30 de julho de
1984 - Altera os limites do Benefício Fiscal, instituído pelo
Decreto-lei n:' 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá outras providências. Publicado no D,a. de 31
de julho de 1984
2.156 - Decreto-lei de 13 de agosto de
1984 - Autoriza a elevação do capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 14 de agosto
de 1984
.
.
2.157 - Decreto-lei de 14 de agosto de
Altera o artigo 7? do
1984 Decreto-lei n? 2.035, de 21 de junho
de 1983, acrescentado pelo Decretolei n? 2.055, de 1983, que dispõe sobre a sucessão da autarquia federal Superintendência Nacional da
Marinha Mercante - SUN AMAM.
Publicado no D.a. de 15 de agosto
de 1984
.
.
2.158 - Decreto-lei de 27 de agosto de
1984 - Autoriza a elevação do capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 28 de agosto
de 1984
.
2.159 - Decreto-lei de 30 de agosto de
1984 - 'I're nsforma em cargos finais di: "'1rreira os atuais cargos
em comissão de SubprocuradorGeral da República. Subprocurador-Geral Militar e Subr.rocuradorGeral do 'I'rabalho. e dá outras
providências. Publicado no D.a.~
de 31 de agosto de 1984 e republ ica"
do no D.a. de 3 de setembro de
lM4
.

2.160 - Decreto-lei de 6 de setembro
de 1984 - Inclui gratificação no
Anexo II do Decreto-lei n? 1.360,
de 22 de novembro de 1974, incorpora gratificações aos proventos

11

11

de aposentadoria, e dá outras providêne-ias. Publicado no D.a. de 10
de setembro de 1984 ..
2.161 - Decreto-lei de 11 de setembro
de 1984 - Dispõe sobre o enquadramento dos servidores integrantes da Tabela Especial do exTerritório Federal de Rondônia.
Publicado no D.a. de 13 de setembro de 1984
.
.
2.162 - Decreto-lei de 19 de setembro
. de 1984 - Altera o limite máximo
para elevação das alíquotas da Tarifa Aduaneira no Brasil. Publicado no D.a. de 20 de setembro de
1984

12

13
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15

.

.

.

2.163 - Decreto-lei de 19 de setembro
de 1984 - Dispõe sobre a adoção
de medidas de incentivos à arrecadação federal, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 20
.
de setembro de 1984
2.164 - Decreto-lei de 19 de setembro
de 1984 - Institui incentivo financeiro para os adquirentes de moradia própria através do Sistema Financeiro da Habitação, a equivalência salarial como critério de reajustamento das prestações, e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 21 de setembro de 1984 ...
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22
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38 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto da Convenção de
Cooperação Judiciária em Matéria
Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa, assinada em Paris, a 30 de janeiro de 1981, pelos
Governos da República Federativa
do Brasil e da República Francesa.
Publicado no D.a. de 3 de setembro de 1984
.
39 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n?
2.111, de 4 de abril de 1984, que «altera o Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de
agosto de 1974, e dá outras providências». Publicado no D:O. de 26
de setembro de 1984
.
40 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Acordo de CoProdução Cinematográfica entre o
Governo da República Federativa

29

30

III

INDTCE
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do Brasil e o Governo da República Portuguesa, firmado em Lisboa,
a 3 de fevereiro de 1981. Publicado
no D.a. de 27 de setembro de 1984
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LEIS

7.203 ~ Lei de 3 de julho de 1984 Dispõe sobre a assistência e salvamento de embarcação, coisa ou
bem em perigo no mar, nos portos
e nas vias navegáveis interiores.
Publicada no D.a. de 4 de julho de
1984
.
7.204 - Lei de 5 de julho de 1984 Reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, bem como os das pensões, e
dá outras providências. Publicada
no D.a. de 6 de julho de 1984 .....
7.205 - Lei de 5 de julho de 1984 Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores da Câmara dos Deputados, e
dá outras providências. Publicada
no D.a. de 6 de julho de 1984
7.206 - Lei de 5 de julho de 1984 - Fixa a data da eleição dos vereadores
dos municípios criados pela Lei n:'
7.009, de I? tle julho de 1982, e dá
outras providências. Publicada no
D.a. de 6 de julho de 1984
.
7.207 ~ Lei de 5 de julho de 1984 Renova, até 5 de agosto de 1985, o
prazo de validade do Concurso de
Fiscal de Tributos Federais que
menciona. Publicada no D.a. de 6
.
de julho de 1984
7.208 - Lei de 5 de julho de 1984 Dispõe sobre a escala de níveis de
classificação dos cargos de provimento em comissão, integrantes do
Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente
da Secretaria-Geral do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências. Publicada no D.a. de 6
de julho de 1984
.
7.209 - Lei de 11 de julho de 1984 Altera dispositivos do Decreto-lei
n? 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal, e dá outras providências. Publicada no D.a. de 13
.
de julho de 1984

31
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7.210 ~ Lei de 11 de julho de 1984
Institui a Lei de Execução Penal.
Publicada no D.a. de 13 de julho
de 1984
~.
7.2] 1 - Lei de 16 de julho de 1984 Autoriza a admissão, pela Caixa
Econômica Federal, dos empregados das extintas empresas Delfin
Rio S.A. Crédito Imobiliário e Delfin S.A. Crédito Imobiliário, em situação de liquidação extrajudicial,
decretada pelo Banco Central do
Brasil, e dá outras providências.
Publicada no D.a. de 17 de julho
de 1984
7.212 - Lei de 20 de julho de 1984 ~
Institui o dia I? de outubro como o
"Dia Nacional do Vereador». Publicada no D.a. de 23 de julho de
19M.......
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35

36

7.213 ~ Lei de 15 de agosto de 1984 Autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Ministro do Interior,
crédito especial até o limite de
Crê 11.500.000.000,00 (onze bilhões
e quinhentos milhões de cruzeiros)
para o fim que especifica. Publicadano D.a. de 16de agosto de 1984.
7.214 - Lei de 15 de agosto de 1984Extingue a fração do cruzeiro denominada centavo, e dá outras providências. Publicada no D.a. de 16
de agosto de 1984
7.215 - Lei de 30 de agosto de 1984 Dispõe sobre a criação de cargos
na Secretaria do Tribunal Superior
do Trabalho, e dá outras providências. Publicada no D.a. de 31 de
agosto de 1984
7.216 ~ Lei de 10 de setembro de 1984
- Altera a estrutura da Categoria
Funcional de Psicólogo, do GrupoOutras Atividades de Nivel Superior, e dá outras providências. Publicada no D.a. de 11 de setembro
de1984.........
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38

68
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100

109
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7.217 - Lei de 19 de setembro de 1984
~ Altera a redação do artigo 4? da
Lei n" 6.932, de 7 de julho de 1981,
que dispõe sobre as atividades do
médico-residente. Publicada no
D.a. de 20 de setembro de 1984
112
7.218 - Lei de 19 de setembro de 1'984
- Altera a estrutura e a denominá-
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cão da Categoria Funcional de Técnico em Reabilitação, do GrupoOutras Atividades de Nível Superior, e dá outras providências. Publicada no D.a. de 20 de setembro
de 1984
.
7.2] 9 - Lei de 19 de setembro de 1984
- Dá nova redação ao art. 280 da
Lei n? 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil.
Publicada no D.a. de 20 de setembro de 1984
.

tria l entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo
da República Italiana, celebrado
em Roma, a 18 de outubro de 1982.
Publicado no D.O. de 2 de julho de
113

114
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DECRETO-LEI

2.145 - Decreto-lei de '28 de junho de
1984 - Cancela créditos e reabre
prazo relativo ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, à
Contribuição dos que exercem atividades rurais e à Taxa de Servi-

ços Cadastrais. Publicado no D.a.
de 29 de junho de 1984 e retificado
no de 2 de julho de "1984 ..... '.....
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117

DECRETOS LEGISLATIVOS

32

Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto da Resolução n?
AAll (XI), adotado pela Assembléia da Organização Maritima Internacional - IMO, em 15 de novembro de 1979, que instituiu
Emenda à Convenção Internacional sobre Linhas de Carga de 1966.
Publicado no D.O. de 2 de julho de
1984
.
33 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação Econômica e Indus-

119
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34 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n?
2.097, de 27 de dezembro de 1983,
que «reajusta os atuais valores de
vencimentos, salários e proventos
dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, bem como os das
pensões, e dá outras providências". Publicado no D.a. de 2 de
julho de 1984
35 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da
Guiana, concluído em Georgetown,
a 29 de janeiro de 1982. Publicado
no D.a. de 2 de julho de 1984..
36 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n?
2.089, de 27 de dezembro de 1983,
que «prorroga a vigência de incentivos fiscais». Publicado no D.O.
de2dejulhode1984

119

120

120

121

37 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n?
2.090, de 27 de dezembro de 1983,
que «reajusta os atuais valores de
vencimentos e proventos dos funcionários da Secretaria do 'I'r-ibunal Superior Eleitoral, e dá outras
providências». Publicado no D.O.
de 2 ~. e julho de 1984
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INDICEi'REMISSIVO

123

Figuram neste volume a lei complementar, os decretos-leis, os decretos legislativos
e as leis que, expedidos no segundo trimestre de 1984, foram publicados no Diário
Oficial até o último dia útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e republícação estão indicadas no índice.
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N a página 23, na décima quinta linha da tabela,
Leia-se:
NM 15

179.700
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N? 46, DE 21 AGOSTO DE 1984
Fixa normas sobre repetição de tooônimos de cidades e vilas. incorporadas ao texto da Lei Complementar n:' 1) de 9 de novembro de 1967.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. I? A ementa da Lei Complementar n? 1, de 9 de novembro de
1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Estabelece os requisitos mínimos de população e renda pública e a forma de consulta prévia às populações locais para a
criação de novos municípios, e dá outras providências».
Art. 2? Acrescentem-se à Lei Complementar n? I, de 9 de novembro de 1967, os seguintes artigos, renumerando-se como artigos 15 e 16
os atuais artigos 9? e 10:
«Art. 9? V isando a eliminar a repetição de topônimos de
cidades e vilas, são estabelecidas as seguintes regras:
I - quando duas ou mais localidades tiverem a mesma
denominação, promover-se-á a alteração do topônimo, ficando
com a denominação original a de mais elevada categoria adrninistrativa ou judiciária. na seguinte ordem de precedência: capital, sede de comarca, sede de município e sede de distrito;
11 - no caso de haver mais de uma localidade com o mesmo nome, este prevalecerá para a que o possuir há mais tempo;
In - na designação de novos topônimos, não serão utilizados designações de datas ou nomes de pessoas vivas.
Art. 10. Serão admitidas exceções às regras do artigo anterior, quanto ao direito de prioridade à nomenclatura, se ocor-
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rerem motivos imperiosos, mediante acordo entre as Unidades
Federativas interessadas.

Art. 11. Ao propor a alteração da organização e da divisão
judiciária, na forma prescrita no § 5? do art. 144 da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça anexará informação previamente solicitada à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ~ IBGE, a fim de que a Assembléia Legislativa, se
for o caso, promova a eliminação das repetições de topônímos
existentes.
Art. 12. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a Assembléia Legislativa poderá solicitar informações à Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, com
vistas a alterar a denominação de localidade do Estado ou provocar essa providência em outros E stados da Federação.
Art. 13. Os projetos de criação ou de alteração da denominação de município ou distrito deverão ser instruídos com informação da Fundação IBGE sobre inexistência de topônimo correlato, na mesma ou em outra Unidade da Federação.
Art. 14. Independentemente do disposto nos artigos 11 e
12 desta lei, a Fundação IBG E encaminhará, no inicio do período de que trata o artigo 6? da mesma, às Assembléias Legislativas, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, a relação
dos municípios, em ordem alfabética, com indicação do Estado
ou Território em que se situem, a data da fundação e a categoria administrativa ou judiciária, para. fins do disposto no artigo
9? ..»
Art. 3? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Delfim Netto
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DECRETOS-LEIS

DECRETO·LEI N? 2.146, DE 2 DE JULHO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos. salários e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Ofícios Judiciais da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários, gratificações e
proventos do pessoal ativo e inativo da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n?
2.104, de 4 de janeiro de 1984, são reajustados em 65% (sessenta e cinco
por cento), ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Os vencimentos, salários e proventos relativos
ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do anexo ao
Decreto-lei n? 2.130, de 25 de junho de 1984.
Art. 2? Fica elevado para Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o valor do salário-farn ília .
Art. 3? A despesa decorrente da execução deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União para o exercício
de 1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Íbrahim Abi·Ackel
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DECRETO-LEI N? 2.147, DE 2 DE JULHO DE 1984
Reajusta os vencimentos. salários e
proventos dos servidores das Secretarias
do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras provi-

dências.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 ~ Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos do
pessoal ativo e inativo das Secretarias do Superior Tribunal Militar e
das Auditorias da Justiça Militar resultantes da aplicação do Decretolei n:' 2.093, de 27 de dezembro de 1983, são reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento). ressalvado o disposto no parágrafo único deste
artigo.
Parágrafo único. Os vencimentos, salários e proventos relativos
ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do anexo ao
Decreto-lei n ? 2.130, de 25 de junho de 1984.

o-s

Art. 2? Fica elevado para
4.800,00 (quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União para o exercício
de 1984.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
as disposições em .contr ár-io.
Brasilia, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JoAO FIG UEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO-LEI N? 2.148, DE 2 DE JULHO DE 1984
Reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores da
Secreuuíe-Gerel do Tribunal de Contas da
União e dá outras providências,

o PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art , I? OS atuais valores dos vencimentos, salários, gratificações
e proventos do pessoal ativo e inativo da Secretaria-Geral do Tribunal
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de Contas da União, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n? 2.096,
de 27 de dezembro de 1983, são reajustados em 65% (sessenta e cinco
por cento), ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Os vencimentos, salários, gratificações e proventos relativos ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do
anexo ao Decreto-lei n? 2.130, de 25 de junho de 1984.
Art. 2? O salário-família dos servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas da União passa a ser pago na importância de Cr$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros).
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União, para
19M.
.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO-LEI N? 2.149, DE 3 DE JULHO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos membros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal e do respectivo
Miníetésío Público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os valores de vencimentos e proventos dos membros do
Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério PÚblico, resultantes da aplicação do Decreto-lei n? 2.084, de 22 de dezembro de 1983, bem assim os das pensões, são reajustados de acordo com
os valores constantes do anexo a este decreto-lei, sobre os quais incidirão os percentuais de representação nele estabelecidos.
Art. 2? Fica elevado para Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento do Distrito Federal
para o exercício de 1984.
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Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicacão. com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
~s disposições em contrário.
..

Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
ANEXO
(Artigo I? do Decreto-lei n? 2.149, de 3 de julho de 1984)
Vencimento Mensal
Representação
Mensal

Cargos

a partir de I 7·84

Conselheiro .......
.......... ....
Auditor .............. ......... .....
Procurador-Geral .. ... ......... .....
Procurador ........... ........ ......

1.142.476
1.1 08.874
1.142.476
791.171

70%
60%
50%
30%

DECRETO-LEI N? 2.150, DE 3 DE JULHO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, bem como os das pensões,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA;

Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como os das pensões, resultantes da aplicação do
Decreto-lei n? 2.097, de 27 de dezembro de 1983, são reajustados em
65 % (sessenta e cinco por cento), ressalvado o disposto no parágrafo
único deste artigo.
Parágrafo unICO. Os vencimentos, salários e proventos relativos
ao pessoal de nível médio passam a vigorar na forma do anexo deste
decreto-lei.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

7

Art. 2? Fica elevado para Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 3? O Tribunal de Contas do Distrito Federal elaborará as tabalas com os valores reajustados na forma deste decreto-lei e expedirá
as normas que se fizerem necessárias para sua execução, mediante ato
próprio do seu presidente.
Art. 4? A despesa decorrente da execução deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento do Distrito Federal para o
exercícío de 1984.
Art. 5? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independêncía e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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ANEXO
(Artigo I?, parágrafo único, do
Decreto-lei n? 2.150, de 3 de julho de 1984)
Cargos e Empregos de Nível Médio

Vencimento ou Salário
(Cr$ 1,OO)

Referência
a partir de 1-7-84

NM-l
NM·2
NM-3
NM-4

NM-5

NM-G
NM·7
NM-8
NM-9
NM·IO

NM-ll
NM·12
NM·13
NM·14
NM-15
NM-16
NM·17
NM-18
NM-19
NM-2Q
NM-21
NM-22

NM-23
NM-24
NM-25
NM-26
NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-31
NM-32

.

100.000
104.700
109.800
115.000
120.600
126.500
131.500
137.200
143.200
148.800
154.500
160.300
166.600
173.000
179.700
186.500
192.700
200.000
207.700
216.700
227.400
238.600
250.400
262.900
275.900
289.500
303.900
318.900
334.600
351.200
368.500
396.400

DECRETO-LEI N? 2.i51, DE 5 DE JULHO DE 1984
Concede isenção dos Impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados
para equipamentos de produção cinematogréíice,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? É concedida, até 30 de junho de 1985, isenção dos impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados incidentes na importação de equipamentos e' materiais, sem similar nacional, para util iz acâo em estúdios, salas exibidoras e laboratórios cinematográficos,
bem como em instalações destinadas à transcrição de obras cinematográficas em matrizes de «v ideo tape» e à duplicação de obras cinematográficas em videocassetes.
Parágrafo único. Para os efeitos deste decreto-lei, entende-se por
obra cinematográfica, independente do gênero ou natureza, o registro
de imagens em movimento, em qualquer bitola ou sistema, e segundo
qualquer tecnologia, gravadas ou impressas em película, fita magnética, videodisco, videocassete, «vídeo tape» ou qualquer outro suporte,
para exibição em cinema ou televisão ou veiculação sob qualquer outra
forma.
Art. 2? Sem prejuízo das demais exigências prevista na legislação
em vigor, a isenção referida neste decreto-lei fica condicionada à prévia
apresentação de projeto de utilização, pelo importador, dos materiais e
equipamentos, bem como à sua aprovação pelo Conselho N acional do
Cinema - CONCINE.
Art. 3? Para cumprimento do previsto no artigo anterior o CON ~
CINE levará em consideração a oportunidade e conveniência da aprovação do projeto, com vistas ao desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional.
Art. 4? O Conselho Nacional do Cinema
CONCINE baixará,
mediante resolução, as normas para execução do disposto nos artigos
2?e 3? deste decreto-lei.
Art. 5? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO-LEI N? 2.152, DE 18 DE JULHO DE 1984
Estende o prazo-limite fixado no Decreto-lei n:' 1.825, de 22 de dezembro
de 1980, que isenta do imposto de renda
empreendimentos intesrentee do Proereme
Grande Carajás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item Il, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Fica estendido para 31 de dezembro de 1990 o prazo estabelecido no artigo I? do Decreto-lei n? 1.825, de 22 de dezembro de 1980.
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.153, DE 24 DE JULHO DE 1984
Introduz parágrafos no artigo 3:' da Lei
n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IIl, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 3? da Lei n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979, com
a redação dada pelo artigo I? do Decreto-lei n:' 1.746, de 27 de dezembro de 1979, ê acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ I? É admitida a contagem do período de exercício anterior à instituição dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores e Direção e Assistência Intermediárias, de cargo em comissão, função gratificada ou função de confiança, desde que
tenham dado origem a cargo ou função integrantes dos mesmos
grupos e guardem correlação de ,atribuições.
§ 2? A contagem de período de exercício em cargo em comissão, função gratificada ou função de confiança, não poderá,
ser feita de modo diferente dos critérios expressamente estabelecidos neste artigo»,

Art. 2? O disposto no § 2? do artigo 3? da Lei n? 6.732, de 1979,
acrescentado pelo artigo anterior, alcança, também, a contagem de
período de exercício pleiteada anteriormente à vigência deste decretolei.
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Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO-LEI N? 2.154, DÊ SO DE JULHO DE 1984
Estende a Gratificação de Desempenho
das Atividades de Tributação, Arrecadação
e Fiscalizaçáo dos Tributos Federais aos
Fiscais de Tributos de Açúcar e Álcool.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item In, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam estendidas aos Fiscais de Tributos de Açúcar e Álcool, código T AF-604, do Instituto do Açúcar e do Álcool, nas mesmas
bases e condições, as vantagens do Decreto-lei n? 2.074, de 20 de dezembro de 1983.
Art. 2? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações constantes do orçamento da União.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto aos efeitos financeiros, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
José Flávio Pécora

DECRETO-LEI N? 2.155, DE 30 DE JULHO DE 1984
Altera os limites do Benefício Fiscal
instituído pelo Decreto-lei n~ 1.358, de 12 de
novembro de 1974, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
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DECRETA:

Art. I? Os limites-base, mínimo e máximo, para efeito de cálculo
do valor do Benefício Fiscal instituído pelo Decreto-lei n:' 1.358, de 12
de novembro de 1974, com as alterações posteriormente introduzidas
pela legislação, ficam elevados, a partir do exercicio financeiro de 1984,
respectivamente, para Cr$ 39.588,00 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito cruzeiros) e Cr$ 47.664,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e
sessenta e quatro cruzeiros}.
Art. 2? Fica mantida em 12% (doze por cento) a porcentagem para
cálculo do Benefício Fiscal, fixado pelo Decreto-lei n? 1.431, de 5 de dezembro de 1975, aplicável de acordo com as normas estabelecidas no artigo 1? do Decreto-lei n? 1.358, de 12 de novembro de 1974, respeitado o
disposto no § 1? do artigo 1? do Decreto-lei n? 1.728, de 12 de dezembro
de 19'79.
Art. 3? O valor do Benefício Fiscal será desdobrado em 12 (doze)
cotas de valor fixado em cruzeiros, a serem utilizadas pelos mutuários
na forma de abatimento do valor de cada uma das prestações devidas
ao Agente Financeiro, vincendas no periodo de julho de 1984 a junho de
1985.
Parágrafo único. O valor de cada uma das cotas do crédito de que
trata este artigo não poderá exceder ao valor da prestação a que estiver
vinculada.
Art. 4? A Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbl ica, o Ministério do Interior e o Ministério da Fazenda adotarão as providências que se fizerem necessárias à aplicação deste decreto-lei.
Art. 5? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
José Flávio Pécora
DECRETO-LEI N? 2.156, DE 13 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza a eleveçeo do capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômíco e Social - BNDES, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item II da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a elevar o capital do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no
montante de Cr$ 70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros}, inteiramente subscrito pela União.
Art. 2? Para atender ao aumento de capital previsto no artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado .a abrir crédito especial em favor do BNDES, no valor de Cr$ 70.000.000.000,00 (setenta bilhões de
cruzeiros), mediante utilização de recursos provenientes do Orçamento
da União.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 2.157, DE 14 DE AGOSTO DE 1984
Altera o\artigo 7.0 do Decreto-lei n?
2.035, de 21 dé, junho de 1983, acrescentado
pelo Decreto-lei n? 2.055, de 3983, que âiepõe sobre a sucessão da autarquia federal
Superintendência Nacional da Marinha
Mercante - SUNAMAM.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 7? do Decreto-lei n? 2.035, de 21 de junho de
1983, acrescentado pelo artigo 2? do Decreto-lei n:' 2.055, de 17 de agosto de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7? O Orçamento Geral da União consignará dotações
destinadas a atender aos encargos decorrentes da execução deste decreto-lei.
Parágrafo único. No exercício financeiro de 1985, o Ministério dos Transportes repassará, do Fundo da Marinha Mercante ao Orçamento Geral da União, recursos no montante de
Cr$ 525.000.000.000,00, (quinhentos e vinte e cinco bilhões de cruzeirosO, originários da parcela do produto da arrecadação do
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
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(AFRMMI, a que se refere o item I do artigo 4? do Decreto-lei
n ? 1.801, de 18 de agosto de 1980, alterado pelo Decreto-lei n?
2.035, de 21 de junho de 1983, a fim de serem utilizados no pagamento de parte das dividas da antiga autarquia Superintendência Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAM, assumidas
pela União».
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo

Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.158, DE 27 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza a elevação do capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item II da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a elevar o capital do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no
montante de Cr$ 40.000.000.000,00 (quarenta bilhões de cruzeiros), inteiramente subscrito pela União.
Art. 2::' Para atender ao aumento de capital previsto no artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial em favor do BNDES, no valor de Cr$ 40.000.000.000,00 (quarenta bilhões de
cruzeiros), mediante utilização de recursos provenientes do Orçamento
da União.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

15

DECRETO-LEI N? 2.159, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Transforma em cargos finais de carreira os atueis cargos em comissão de
Subprocurador-Geral da República, Subprocurador-Geral Militar e Subprocuredor-Gerei do Trabalho, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? São transformados em cargos de provimento efetivo, do
final das respectivas carreiras, do Ministério Público Federal, Militar e
do Trabalho, com o aproveitamento de seus ocupantes, os atuais cargos
em comissão de Subprocurador-Geral da República, SubprocuradorGeral Militar e Subprocurador-Geral do Trabalho.
§ I? São criados seis cargos, de provimento efetivo, de
Subprocurador-Geral da República, mediante a transformação de igual
número de cargos de Procurador da República de primeira categoria.
§ 2? São criados três cargos de Subprocurador-Geral Militar e
três cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, todos de provimento
efetivo.
Art. 2? As promoções para os cargos finais da carreira far-se-ão
exclusivamente pelo critério de merecimento, apurado dentre os membros da categoria anterior em lista tríplice organizada pelos respectivos
Conselhos Superiores.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário:
Brasília, 30 de agosto de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibraim Abi-Ackel
DECRETO-LEI N? 2.160, DE 6 DE SETEMBRO DE 1984
Inclui gratificação no Anexo II do
Decreto-lei n." 1.360, de 22 de novembro de
1974, incorpora gretiticeçõee aos proventos
de aposentadoria, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, itens II e lU, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Fica incluída no Anexo Il do Decreto-lei n:' 1.360, de 22 de
novembro de 1974, a Gratificação de Desempenho de Função Essencial
à Prestação Jurisdicional com as características, beneficiários e bases
de concessão estabelecidos no anexo deste decreto-lei.
Art. 2? O limite previsto no artigo 4? do Decreto-lei n:' 1.776. de
17 de março de 1980. em relação aos integrantes das categorias funcionais do Grupo-Serviços .Iurídícos, código SJ-900 ou LT-SJ-900, é o fixado no artigo I? do Decreto-lei n:' 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Art. 3? Os servidores de que trata o artigo I? fazem jus à Gratificação de Nível Superior.
Art. 4? A gratificação instituída pelo artigo I? deste decreto-lei
será devida ao Consultor-Jurídico do Gabinete Civil do Governador do
Distrito Federal, calculada no percentual de 40% (quarenta por cento).
incidente sobre o salário da respectiva função de confiança.
Art. 5? A gratificação de que trata o artigo I? deste decreto-lei
não poderá ser percebida cumulativamente com a gratificação criada
pelo Decreto-lei n:' 2.107. de 13 de fevereiro de 1984.
Art. 6? A gratificação instituída por este decreto-lei, bem como a
Gratificação de Desempenho das Atividades de Tributação, Arrecadação ou Fiscalização dos Tributos do Distrito Federal de que trata o
Decreto-lei n:' 2.107, de 1984. sobre as quais incide o desconto previdenciário, serão computadas nos cálculos do provento de inatividade:
§ I? OS valores das gratificações a serem computados corresponclero à média dos percentuais concedidos nos 12 (doze) meses anteriores
à data da aposentadoria.
§ 2? Aos funcionários aposentados anteriormente à vigência deste
decreto-lei ou quevenham a aposentar-se até 31 de dezembro de 1984. a
incorporação das gratificações far-se-á na razão da metade do percentual máximo.
Art. 7? A Gratificação de Produtividade e a Gratificação de Nível
Superior instituídas pelo artigo 2? do Decreto-lei n:' 1.544, de 15 de
abril de 1977, com as modificações posteriores, se incorporam aos proventos dos funcionários aposentados anteriormente à vigência das normas legais autorizativas da incorporação dessas vantagens aos proventos da inatividade.
§ I? A incorporação da Gratificação de Produtividade far-se-á na
razão da metade do percentual máximo atribuído à categoria funcional
em que ocorreu a aposentadoria.
§ 2:' As gratificações de que trata este artigo não poderão ser pagas cumulativamente com qualquer parcela incorporada aos proventos
e cuja percepção ou retribuição seja com ela considerada incompatível.
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§ 3? O disposto neste artigo alcança os funcionários que, se estivessem em atividade, seriam beneficiados com a concessão da vantagem, nos termos da legislação em vigor.
Art. 8? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 9? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
ANEXO
(Artigo I? do Decreto-lei n:' 2.160, de setembro de 1984)
ANEXO II
(Decreto-lei n:' 1.360, de 22 de novembro de 1974)

Denominações das Gratificações e
Indenizações

XVII - Gratificação de desempenho de função essencial à prestação
jurisdicional.

DefiniçãO

Bases de Concessão

Devida aos servidores in:
cluídos nas categor-ias funcionais do Grupo Serviços
Jurídicos, código SJ-900
ou LT·SJ-900, e ao Consul.
tor Jurídico do Gabinete
Civil do Governador do
Distrito Federal.

Até ,10% (quarenta por cento)
calculados sobre o vencimento
da maior referência da correspondente categor-ia funcional,
segundo critério estabelecido
em regulamento.

DECRETO-LEI N? 2.161, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o enquadramento dos servidores integrantes da Tabela Especial do
ex-Território Federal de Rondônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição
DECRETA:
Art. I? Os ocupantes de emprego do então Território Federal de
Rondônia, ainda não integrados no Plano de Classificação de Cargos e
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Empregos, a que se refere a Lei n:' 6.550, de 5 de julho de 1978, mas por
aquela Administração contratados até 22 de dezembro de 1981, por prazo indeterminado, e para desempenho de atividades de caráter permanente, retribuídos por dotação específica de pessoal, serão submetidos
a processo seletivo e, se habilitados, incluídos em Quadro e Tabelas
Permanentes de que trata a citada lei.
§ 1 ~ Os servidores assim incluídos serão localizados na primeira
referência da classe inicial da Categoria Funcional correspondente ao
emprego que ocupam.
§ 2~ A localização de que trata este artigo será feita independentemente da existência de vaga ou vago, promovendo-se o automático
ajustamento da lotação.
Art. 2~ As despesas com a aplicação do disposto neste decreto-lei
correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral da União.
Art. 3~) Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO

N~

2.162, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Altera o limite máximo para elevação
das alíquotas da Tarifa Aduaneira no
Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, inciso lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica alterado para 60% (sessenta por cento) ad vaiarem o
limite para mais estabelecido pelo § I? do artigo 3? da Lei n? 3.244, de
14 de agosto de 1957, dispensada a observância do limite máximo do
respectivo capítulo a que se refere o caput do mesmo artigo.
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Gaivêas
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 2.163, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Diepôe sobre a adoção de medidas de
incentivosà arrecadação federal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 55, item lI, da constituição,
DECRETA:
Art. L' Os débitos para com a Fazenda Nacional, de natureza tributária, vencidos até 31 de dezembro de 1982, inscritos, ou não, como
Dívida Ativa da União, ajuizados ou não, poderão ser pagos, de uma só
vez, com a dispensa das multas e dos juros de mora, até 3D de novembro de 1984.
§ I? OS débitos decorrentes tão-somente do valor de multas ou penalidades, de qualquer origem ou natureza, poderão ser pagos, no prazo previsto neste artigo, com o valor reduzido em 75% (setenta e cinco
por cento).
§ 2? Se o débito tiver sido parcialmente solvido, aplicar-se-ão os
benefícios previstos neste artigo somente sobre o valor originário remanescente.
§ 3? O pagamento, no prazo estabelecido neste artigo, de débitos
relativos ao Imposto sobre Produtos Indus:trizalizados ou ao Imposto
de Renda retido na fonte implicará a extinção da punibilidade de crime
de apropriação indébita.
§ 4? O disposto neste artigo aplicar-se-á aos débitos espontaneamente declarados pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
§ 5? O disposto neste artigo aplica-se ao encargo de que trata o
artigo I? do Decreto-lei n:' 1.025, de 21 de outubro de 1969, artigo 3? do
Decreto-lei n:' 1.569, de 8 de agosto de 1977, na redação dada pelo artigo
12 deste Decreto-lei, e artigo 3? do Decreto-lei n? 1.645, de 11 de dezembro de 1978.

Art. 2? Os contribuintes com débitos em regime de parcelamento
poderão usufruir dos benefícios do artigo anterior, em relação ao saldo
remanescente, desde que paguem, no prazo nele previsto e de uma só
vez, o restante da dívida.
Art. 3? O sujeito passivo beneficiado pela redução de multa ou
penalidade, prevista no artigo 9? do Decreto-lei n? 1.184, de 12 de agosto de 1971, terá o prazo de 30 (trinta) dias, após cientificado da dec isão,
para efetuar o pagamento devido, sob pena de automática revogação do
benefício e prosseguimento da cobrança do débito, monetariamente
atualizado e acrescido de multas, juros de mora e demais encargos legais.
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Parágrafo único. N o caso de parcelamento, o atraso no pagamento
de qualquer prestação acarretará a automática revogação de redução de
multa ou penalidade, o vencimento automático das demais parcelas e o
prosseguimento da cobrança do débito integral, monetariamente atual izado, acrescido das multas, juros de mora e demais encargos legais.
Art. 4? As Procuradorias da Fazenda Nacional poderão expedir
avisos de cobrança dos débitos inscritos como Dívida Ativa da União,
relativos aos benefícios previstos neste decreto-lei.
Art. 5? O pagamento do débito inscrito como Dívida Ativa ainda
que ajuizado poderá ser efetivado mediante guia expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que fará os cálculos pertinentes, e sem
prejuízo do posterior pagamento, em juízo, das custas e demais despe;
sas judiciais, sob pena de prosseguimento da execução.
Parágrafo único. Liquidado o débito, através de guia expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, esta oficiará ao juízo da execução, comunicando o fato.
Art. 6? O disposto neste decreto-lei não implicará em restituição
de quantias pagas, nem em compensação de dívidas.
Art. 7? As execuções judiciais para a cobrança de créditos da Fazenda Nacional não se suspendem, nem se interrompem, em virtude do
disposto neste decreto-lei.
Art. 8? Ficam cancelados, arquivando-se os respectivos processos
administrativos, os débitos de valor originário igualou inferior a
Cr$ 40.000 (quarenta mil cruzeiros):
I - de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
inscritos como Dívida Ativa da União, pelas Procuradorias da
Fazenda N acíonal, até 31 de dezembro de 1982;
II - concernentes ao imposto de renda, ao imposto sobre
produtos industrializados, ao imposto sobre a importação, ao
imposto sobre operações relativas a combustíveis, energia elétrica e minerais do País e ao imposto sobre transporte, bem assim a multas, de qualquer natureza, previstas na legislação em
vigor, constituídos até 31 de dezembro de 1982;
lU - decorrentes de pagamentos feitos pela União, a
maior, até 31 de dezembro de 1982, a servidores públicos, civis
ou militares, ativos ou inativos, bem como a pensionistas .do
Tesouro N acicnal, que vierem a falecer.
Parágrafo único. Os autos das e".cecuções fiscais relativos aos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do
Juiz, ciente o representante da União.
Art. 9? Para os efeitos deste decreto-lei, entende-se como valor
originário do débito o definido no artigo 3? do Decreto-lei n? 1.736, de
20 de dezembro de 1979.
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Art. 10. O § 2? do artigo 22 do Decreto-lei n?'147, de 3 de fevereiro
de 1967, modificado pelo artigo 4? do Decreto-lei n:' 1.687, de 18 de julho
de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22.
§ 2? O exame do processo ou outro expediente administrativo, a inscrição da dívida, a extração da certidão e, se for o caso, sua remessa ao competente órgão do Ministério Público, federal ou estadual, deverão ser feitos no prazo máximo de cento
e oitenta dias, contados da data do recebimento do processo ou
expediente, pela Procuradoria, sob pena de responsabilidade de
quem der causa à demora».

Art. li. O débito, inscrito como Dívida Ativa da União, poderá
ser pago, com a atualização monetária devida e demais acréscimos legais, em até três cotas, independentemente de requerimento do devedor, dispensadas as exigências do procedimento regular de parcelamento.
Art. 12. O art. 3? do Decreto-lei n? 1.569, de 8 de agosto de 1977,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? O encargo previsto no art. I? do Decreto-lei n?
1.025, de 21 de outubro de 1969, calculado sobre o montante do
débito, inclusive multas, atualizado monetariamente e acrescido
dos juros e multa de mora, será reduzido para 10% (dez por cental, caso o débito, inscrito como Dívida Ativa da União, seja
pago antes da remessa da respectiva certidão ao competente órgão do Ministério Público, federal ou estadual, para o devido
ajuizamento».
Art. 13. Ficam cancelados, arquivando-se os respectivos procesadministrativos, os débitos tributários cujo valor seja inferior a seu
custo de administração e cobrança.

a08

Parágrafo único. O valor de que trata este artigo será estabelecido
do Ministro da Fazenda.

~D\; ato

Art. 14. Revogadas as disposições em contrário, este decreto-lei
IlIltrará em vigor na data de sua publicação.

R.,~ B,rasília, 19 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
__ública.

JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto
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DECRETO N? 2.164, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Institui incentivo financeiro para os adquirentes de moradia própria através do
Sistema Financeiro da Habitação, a equivalência salarial como critério de reajustamento das prestações e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Banco Nacional da Habitação (BNH) concederá aos adquirentes de moradia própria através do Sistema Financeiro da Habitação (SFHI. que estiverem em dia com suas obrigações contratuais, um
incentivo financeiro proporcional aos valores das prestações mensais
que se vencerem e forem efetivamente pagas no período de I? de outubro de 1984 a 30 de setembro de 1985.
§ I? Para os adquirentes com contratos firmados a partir de I? de
janeiro de 1981 e até a data da publicação deste Decreto-lei, o incentivo
a qúe se refere o caput deste artigo corresponderá, em média, a 25%
(vinte e cinco por cento] do valor das prestações, desde que não tenham
sido beneficiados com reajustes parciais de suas prestações equivalentes a 80% (oitenta por cento) da variação do salário mínimo, correspondendo, nos demais casos, em média, a 15% (quinze por cento).
§ 2° Para os adquirentes com contratos firmados até 31 de dezembro de 1980, o incentivo corresponderá, em média, a 10% (dez por cental, desde que não tenham sido beneficiados com reajustes parciais de
suas prestações equivalentes a 80% (oitenta por cento] da variação do
salário mínimo, correspondendo, nos demais casos, em média, a 5 %
(cinco por cento},
§ 3? Os adquirentes de moradia própria com contratos firmados
na vigência deste decreto-lei farão jus aos bônus que estiverem em vigor a partir do mês seguinte ao da assinatura do contrato e relativos ao
incentivo de 15% (quinze por cento), em média, do valor das prestações.
§ 4? O adquirente que estiver em inadimplência fará jus ao incentivo previsto neste artigo em relação às prestações vincendas, a partir
da data de apresentação do requerimento de regularização dos seus débitos, observado o disposto no artigo 3?
Art. 2? O incentivo de que trata o artigo anterior será documentado por um bônus que conterá os seguintes requisitos mínimos:
I
II

nome do beneficiário;
identificação do contrato;
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lU
mês de referência da prestação;
IV
valor do incentivo; e
prazo de validade de utilização.
V
§ I? OS bônus serão utilizados pelo adquirente nos prazos neles
fixados, para abatimento do valor das prestações a que corresponderem
e até 30 (trinta) dias após os vencimentos das mesmas, constituindo, os
respectivos valores, crédito do Agente Financeiro junto ao BNH.
§ 2? Os adquirentes com encargos em atraso somente farão jus
aos bônus que se vencerem a partir da data de apresentação do requerimento a que se refere o artigo seguinte.
§ 3? Os bônus serão resgatados pelo BNH, no prazo máximo de 5
(cinco) anos, em parcelas mensais e remunerados aos mesmos juros estipulados nos contratos a que se vincularem, limitados a 7% (sete por
cento) ao ano e acrescidos de correção monetária trimestral, de acordo
com a variação da Unidade-Padrão de Capital do referido Banco
(UPC).
Art. 3? Os débitos decorrentes de contratos de aquisição de moradia própria celebrados no âmbito do SFH, existentes na data da publicação deste decreto-lei, poderão ser regularizados mediante incorporação ao respectivo saldo devedor, desde que o adquirente o requeira ao
Agente Financeiro.
§ I? Os Agentes Financeiros terão prazo de até 90 (noventa) dias,
contados da data de apresentação do requerimento dos adquirentes, para formalizarem as incorporações em atraso previstas neste artigo.
§ 2? Não poderão ser objeto de Incorporação, para os efeitos deste
decreto-lei, os encargos em atraso relativos a prestações que se vencerem a partir da data da sua publicação.
§ 3? Os adquirentes desempregados ou em estado de invalidez
temporária poderão igualmente valer-se da faculdade prevista no caput
deste artigo, fazendo jus ao incentivo previsto no artigo I?, na forma
ali estabelecida.
Art. 4? Os saldos devedores residuais existentes ao término dos
contratos para aquisição de moradia própria serão resgatados pelo
BN H da seguinte forma:
I - os resíduos dos saldos devedores decorrentes de contratos firmados até a data da publicação deste decreto-lei serão.
resgatados aos Agentes Financeiros em prestações mensais,
com juros calculados à taxa contratual e prazo de até 4 (quatro)
anos; e
11 - os resíduos dos saldos devedores decorrentes de contratos firmados a partir da data da publicação deste decreto-lei
serão resgatados aos Agentes Financeiros de uma só vez, ao término do prazo contratual.
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Art. 5~) O Poder Executivo, para atender às despesas decorrentes
da aplicação deste decreto-lei, fará consignar, nas Propostas de Orçamento da União relativas aos exercícios de 1985 a 1994, dotação anual
de Crs 200.000.000.000,00 (duzentos bilhões de cruzeiros), em valores
constantes de julho de 1984, atualizados monetariamente com base na
variação estimada do valor nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN).
§ I? Nos exercícios financeiros a que alude este artigo, poderão
ser destacados do Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), de conformidade com diretrizes do Presidente da República, recursos correspondentes a 30% (trinta por cento) da dotação mencionada, para atender às despesas decorrentes da aplicação deste decreto-lei, relativamente aos adquirentes de moradia própria através do SFH com renda de
até 3 (três) salários mínimos.
§ 2? Os recursos alocados na forma deste artigo serão mantidos
em conta especial no BN H, sendo seu saldo corrigido monetariamente,
com base na variação da UPC, e capitalizado trimestralmente à taxa de
juros de 6% (seis por cento) ao ano, para atender às responsabilidades
decorrentes do incentivo referido no artigo I?
Art. 6? Os encargos financeiros decorrentes da aplicação do disposto no artigo 4? serão atendidos pelo BNH através dos fundos especificos por ele administrados e constituídos, entre outros, com recursos provenientes:
I - de contribuição dos adquirentes de moradia própria,
que venham a celebrar contratos a partir da data da publicação
deste decreto-lei, limitada a 3% (três por cento) do valor da
prestação mensal e paga juntamente com ela;
II - de contribuição trimestral dos Agentes Financeiros
do SFH, limitada a 0,025 (vinte e cinco milésimos por cento) incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria, existente no último dia
do trimestre; e
IlI - do saldo da dotação orçamentária que exceder às responsabilidades a que se refere o parágrafo segundo do artigo
anterior.
§ I? As contribuições previstas neste artigo, relativas à Caixa
Econômica Federal (CEF), serão por ela retidas e levadas a crédito de
seus Fundos próprios, mantidos para cobertura dos encargos decorrentes da aplicação deste decreto-lei.
§ 2? O BNH recolherá à CEF, anualmente, a parcela de recursos
referidos no inciso III deste artigo, proporcional ao saldo dos financiamentos habitacionais por ela concedidos através de sua Carteira de Habitação, excluidos os contratados no Plano de Correção Monetária do
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BNH, em relação ao saldo dos financiamentos da mesma espécie, relativos ao SFH.
§ 3? As contribuições previstas nos incisos I e 11 deste artigo corresponderão, até 1986, aos percentuais neles mencionados, podendo, a
partir de 1987, ser ajustados, a cada 2 (dois) anos, pelo BNH, com base
nas responsabilidades potenciais dos Fundos específicos por ele admi"nistrados, respeitados. os limites máximos estabelecidos nos citados incisos.
Art. 7? Caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) administrar diretamente os seguintes recursos do Fundo de Assistência Habitacional
(FUNDHAB), criado pelo Poder Executivo, recebidos a partir da data
da publicação deste decreto-lei e referentes aos financiamentos concedidos através de sua Carteira de Habitação:
I - arrecadações mensais do Seguro de Crédito do Adquirente, da Apólice de Seguro Habitacional, relativas aos contratos firmados até 31 de janeiro de 1984, excluídos os casos de
contratos de adquirentes de moradia própria para os quais exista cobertura do seguro de crédito.
11 - contribuições dos vendedores, pessoas físicas ou
jurídicas, de imóveis objeto de financiamento a mutuário final.
Art. 8? Além dos recursos de que tratam o artigo anterior e o parágrafo segundo do artigo 6?, a CEF destinará aos seus Fundos próprios, mantidos para cobertura dos encargos decorrentes da aplicação
deste decreto-lei, parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do
seu lucro anual.
Art. 9? Os contratos para aquisição de moradia própria, através
do SFH, estabelecerão que, a partir do ano de 1985, o reajuste das prestações neles previsto corresponderá ao mesmo percentual e periodicidade do aumento de salário da categoria profissional a que pertencer o
adquirente.
§ I? Não será considerada, para efeito de reajuste das prestações,
a parcela do percentual do aumento salarial da categoria profissional
que exceder, em 7 (sete) pontos percentuais, à variação da UPC em
igual período.
§ 2~' O reajuste da prestação ocorrerá no mês subseqüente à data
da vigência do aumento salarial decorrente de lei, acordo ou convenção'
coletivos de trabalho ou sentença normativa da categoria profissional
do adquirente de moradia própria ou, nos casos de aposentados, de
pensionistas e de servidores públicos ativos e inativos, no mês subseqüente à data da correção nominal de seus proventos, pensões e vencimentos ou salários respectivamente.
§ 3? Sempre que da lei, do acordo ou convenção coletivos de trabalho ou da sentença normativa não resultar percentual único de au-
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mento dos salários para uma mesma categoria profissional, caberá ao
BNH estabelecer o critério de reajustamento das prestações aplicável
ao caso, respeitados os limites superior e inferior dos respectivos reajustes.
§ 4? Os adquirentes de moradia própria que não pertencerem a
categoria profissional específica. bem como os classificados como autônomos, profissionais liberais e comissionístas, com contratos firmados
a partir de I? de janeiro de 1985, terão suas prestações reajustadas na
mesma proporção da variação do salário mínimo, respeitado o limite
previsto no § I? deste artigo.
§ 5? Os adquirentes de moradia própria aposentados, pensionístas ou servidores públicos inativos e ativos não sujeitos ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) terão as suas prestações reajustadas com base nos critérios estabelecidos neste artigo, a partir de
I? de janeiro de 1985.
§ 6? A alteração da categoria profissional ou a mudança de local
de trabalho acarretará a adaptação dos critérios de reajuste das prestações previstos no contrato à nova situação do adquirente, que será prévia e obrigatoriamente por este comunicada ao Agente Financeiro.
§ 7? Não comunicada ao Agente Financeiro a alteração da categoria profissional ou a mudança do seu local de trabalho, em até 30(trinta) dias após o evento, o adquirente sujeitar-se-á à obrigação de repor a
diferença resultante da variação não considerada em relação ao critério
de reajuste que deveria ter sido efetivamente aplicado, corrigida monetariamente com base na variação da UPC e acrescida de juros de mora
pactuados contratualmente.
Art. lO. O critério de obtenção dos indices de aumento das prestações previsto no artigo anterior aplica-se, também, mediante a celebração de Termo Aditivo, aos contratos firmados até a data da publicação
deste decreto-lei, mantida, a critério do adquirente, a periodicidade de
reajustamento das prestações estabelecidas em seu contrato.
§ I? A aplicação do disposto no caput deste artigo dependerá de
requerimento do adquirente, em até 60 (sessenta) dias antes do mês do
primeiro reajuste a ser realizado na conformidade do disposto no artigo
anterior.
, § 2? Ficam dispensadas de registro, averbação e arquivamento,
nos Cartórios de Registros de Imóveis e de Títulos e Documentos, as
alterações contratuais decorrentes da aplicação do presente artigo, que
terão, para todos os efeitos de lei, força de escritura pública.

Art. 11. Os adquirentes de moradia própria com contratos que estabeleçam periodicidade de reajuste de prestações semestral ou anual,
cujo último reajuste não ultrapasse a dezembro de 1984, poderão, até 30
de novembro deste ano, de acordo com as instruções que vierem a ser
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expedidas pelo BN H, exercer a opção de reajuste parcial das prestações com base em 80% (oitenta por cento) do salário mínimo conjugada
ou não com a mudança do sistema de amortiz-ação, inclusive com efeito
retroativo à data do último reajuste.
Art. 12. A partir do início de vigência do critério de equivalência
salarial previsto no artigo 9?, sempre que a época de reajuste da prestação, estabelecida em contrato, não recair em mês subseqüente ao da alteração salarial da categoria profissional do adquirente, o primeiro reajustamento com base no critério instituído por este decreto-lei será efetuado proporcionalmente ao número de meses transcorridos a partir do
último reajuste até a data da referida alteração.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, às hipóteses de alteração de data-base em razão da mudança da categoria
profissional do adquirente ou de seu local de trabalho.
Art. 13. O BNH baixará as normas complementares para o cumprimento do disposto neste decreto-lei, cabendo-lhe, ainda. fixar o mês
de início de vigência do critério de reajuste previsto no caput do seu artigo 9?
Art. 14. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Mário Andreazza
Delfim Netto

III -

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o Congresso N ac icnal aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 38, DE 1984
Aprova o texto da Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial. -Trebelhiste e Administrativa, assinada em Paris, 8 ao de janeiro de 1981, pelos Governos da República Federativa do
Brasil e da República Francesa.

Art. 1? É aprovado o texto da Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Tabalhista e Administrativa, assinada
em Paris, a 30 de janeiro de 1981, pelos Governos da República Federativa do Brasil e da República Francesa.
Art. 2?
publicação.

Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua

Senado Federal, 31 de agosto de 1984.

SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.igo 55, § 1? da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 39, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n? 2.111,
de 4 de abril de 1984, que "altera o Decretolei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá ou-

tras orovídénctee»,

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n:' 2.111, de 4 de
abril de 1974, que «altera o Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de agosto de 1974,
e dá outras providências».
Senado Federal, 25 de setembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 40, DE 1984
Aprova o texto do Acordo de CoProdução Cinematográfica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go-

verno da Repú blica Portuguesa, firmado
em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981.

Art. 1? É aprovado o texto do Acordo de Co-Produção Cinematográfica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, firmado em Lisboa, a 3 de fevereiro de 198!.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 25 de setembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

IV -

LEIS

LEI N? 7.203, DE 3 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a assistência e salvamento de embarcaçiio, coisa ou bem em perigo
no mar, nos portos e nas vias navegáveis
interiores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A assistência e salvamento de embarcações, coisas ou
bem em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores,
bem como os danos causados a terceiros e ao meio ambiente decorrentes dessa situação de perigo, são submetidos às disposições desta lei.
§ I? Para efeitos desta lei, a expressão «assistência e salvamento»
significa todo o ato ou atividade efetuado para assistir e salvar uma
embarcação. coisa ou bem em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores.
§ 2? Para efeitos desta lei, a palavra «salvamento», quando empregada isoladamente. tem o mesmo significado que a expressão «assistência e salvamento».
§ 3? Para efeitos desta lei, a expressão «salvador» significa todo
aquele que presta, prestou ou irá prestar serviço de assistência e salvamento.
Art. 2? Competem ao Ministério da Marinha a coordenação e controle das atividades de assistência e salvamento de embarcação, coisa
ou bem em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores.
Parágrafo único. O Ministério da Marinha poderá delegar a execução de tais serviços a outros órgãos federais, estaduais, municipais
e, por concessão, a particulares. em áreas definidas de jurisdição.
Art. 3? Quando a embarcação, coisa ou bem em perigo representar um risco de dano a terceiros. ou ao meio ambiente, o armador ou o
proprietário, conforme o caso, será o responsável pelas 'providências
necessárias para anular ou minimizar esse risco e, caso o dano se con-
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cretize, pelas suas consequencias sobre terceiros ou sobre o meio ambiente, sem prejuízo do direito regressivo que lhe possa corresponder.
Art. 4? É facultado ao armador ou ao proprietário da embarcação, coisa ou bem em perigo, o direito de escolha do salvador, ressalvado o prescrito no art. 9? desta lei.
Art. 5? O Comandante da embarcação em perigo deverá tomar todas as medidas possíveis para obter assistência e salvamento e deverá,
juntamente com a tripulação, cooperar integralmente com o salvador,
envidando seus melhores esforços antes e durante as operações de assistência e salvamento, inclusive para evitar ou minimizar danos a terceiros e ao meio aro biente.
Art. 6? O salvador envidará o melhor de seus esforços para obter
êxito nas operações de assistência e salvamento e para evitar ou m in imizar danos decorrentes a terceiros e ao meio ambiente.
§ I? O salvador deverá, sempre que necessário, provide-nciar
auxílio de outros salvadores.
§ 2? Durante as operações de assistência e salvamento, a oferta
de auxílio por parte de um segundo salvador não poderá ser rejeitada,
a menos que o primeiro seja capaz de completar as operações dentro de
prazo razoável ou que os recursos técnicos do segundo salvador sejam
inadequados.

Art. 7? Quando a assistência e salvamento ocorrerem em águas
sob jurisdição nacional e existir envolvimento de embarcação brasileira
nessa operação, a competência para julgar questões pertinentes ou decorrentes desse salvamento é da responsabilidade de tribunal brasileiro.
Parágrafo único. Toda cláusula que atribuir jurisdição a um tribunal estrangeiro ou toda cláusula compromissória dando competência
a um tribunal arbitral sediado no estrangeiro é nula, desde que a embarcação que assistir ou salvar, ou a embarcação que foi assistida ou
salva, seja de nacionalidade brasileira e a assistência e salvamento sejam prestados em águas sob jurisdição brasileira.
Art. 8?, Aqueles que estiverem prestando serviços de busca e salvamento e que participarem de operações de assistência e salvamento
terão direito a remuneração.
'
Art. 9? A autoridade naval poderá intervir em operações de assistência e salvamento, ou providenciá-la, quando necessário, para prevenir, controlar ou evitar danos à propriedade de terceiros ou ao meio
ambiente.
§ I? A intervenção independe de solicitação ou da vontade expressa dos responsáveis pela embarcação assistida.
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§ 2? A intervenção não isenta o proprietário ou armador da. embarcação assistida da responsabilidade por danos a terceiros ou ao
meio ambiente.
Art. 10. A remuneração devida a prestação de serviço de assistência e salvamento será objeto de acordo entre as partes interessadas.
§ I? Qualquer ato de assistência e salvamento que tenha resultado útil, dará direito a uma remuneração eqüitativa, que não poderá exceder o valor da embarcação, coisas ou bens salvos.
§ 2? N os casos em que, mesmo não havendo resultado útil do ato
de assistência e salvamento, resultar terem sido evitados danos a terceiros ou ao meio ambiente, ao salvador será sempre devido o reembolso das despesas decorrentes, inclusive as perdas e danos.
§ 3? Se não houver acordo entre as partes, o pagamento será fixado por arbitragem ou por tribunal competente.
§ 4? O Poder Executivo regulará as qualificações e as atribuições
do árbitro a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 11. A remuneração devida por prestação de serviços de assistência e salvamento será cumulativa com aquela devida por operação de reboque se, durante esta faina, ocorrer uma situação de perigo
para a embarcação rebocada, por motivo de acidente ou fato de navegação não decorrente de culpa da embarcação rebocadora, que torne necessária, para salvamento da embarcação em perigo, a prestação de
serviços de assistência e salvamento não previstos no contrato de reboque.
Art. 12. Prescreve em 2 (dois) anos a ação de qualquer salvador
para exigir a remuneração pelos serviços prestados, contados do dia em
que terminarem as operações de assistência e salvamento.
§ I? São causas de interrupção de prescrição:
I - a apresentação de medida cautelar visando a em bargar a movimentação da embarcação assistida ou a disposição
das coisas que se encontrem a bordo;
11 - o requerimento, em Juízo, de Vistoria Judicial para
fixação do valor das coisas salvas.
§ 2? A prescrição será interrompida:
I - por Protesto Judicial; e
11 - pelo reconhecimento expresso, por parte do proprietário ou armador da embarcação que foi assistida ou salva, do direito do salvador de cobrar remuneração.

§ 3? No caso da embarcação assistida ou .salva não ter sido arrestada. ou embargada em águas brasileiras, o privilégio referido no § 2?
deste artigo vigorará pelo prazo de 3 (três) anos.
Art. 13. As dividas decorrentes das operações de assistência e
salvamento gozam de privilégio em relação às embarcações, coisas ou
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bens que estavam em perigo. tendo preferência mesmo em relação aos
créditos garantidos por hipoteca ou penhor sobre os referidos bens.
Art. 14. São consideradas autoridades navais, para fins da presente lei, as do Ministério da Marinha, conforme as atribuições definidas nos respectivos regulamentos.
Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
LEI N? 7.204, DE 5 DE JULHO DE 1984
Reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e
inativos do Senado Federal, bem como os
das pensões, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? OS atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, bem como os das pensões,
resultantes da aplicação da Lei n:' 7.125, de 26 de setembro de 1983, são
reajustados em 65 % (sessenta e cinco por cento), a partir de 1 ~ de janeiro de 1984.
Parágrafo único. Serão descontados do reajustamento ora estabelecido quaisquer antecipações retributivas efetuadas com base na majoração autorizada pelo Decreto-lei n? 2.079, de 28 de dezembro de 1983:
Art. 2? Fica elevado para Cr$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
cruzeiros) mensais, por dependente, o valor do salário-família.
Art. 3? A Administração do Senado Federal elaborará as tabelas
com os valores reajustados na forma desta lei.
Art. 4? Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 5~ As despesas com a execução desta lei correrão à conta do
Orçamento Geral da União para o exercicio de 1984.
Art. 6? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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LEI N? 7.205, DE 5 DE JULHO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? OS valores de vencimentos, salários e gratificações dos
servidores em atividade da Câmara dos Deputados, em decorrência da
aplicação, no Poder Executivo, do Decreto-lei n? 2.079, de 20 de dezembro de 1983, ficam reajustados em 65 % (sessenta e cinco por cento) a
partir de I? de janeiro de 1984.
Art. 2? Os proventos de inatividade ficam reajustados na forma
estabelecida no artigo anterior.
Art. 3? Os servidores ativos e inativos, não beneficiados pelos
reajustes previstos nos artigos I? e 2? desta lei, terão os atuais valores
de vencimentos, salários e proventos majorados-na forma estabelecida
no mesmo artigo I?
Art. 4? Fica elevado para Cr$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 5? Nos cálculos decorrentes da execução desta lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 6? A Mesa da Câmara dos Deputados expedirá as normas
complementares à execução do disposto nesta lei.
Art. 7? As despesas decorrentes da apl icação desta lei correrão à
conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União para o
exercício de 1984.
Art. 8? E sta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a I? de janeiro de 1984;
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
LEI N? 7.206, DE 5 DE JULHO DE 1984
Fixa a data da eleição dos vereadores
dos municípios criados pela Lei n? 7.009, de
1? de julho de 1982, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? Nos municípios criados pela Lei n? 7.009, de I? de julho
de 1982, far-sa-á eleição para vereadores no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data da publicação desta lei.
Parágrafo único. Nos municípios criados por lei estadual até 31 de
dezembro de 1983 realizar-se-ão, no prazo previsto no caput deste artigo, eleições para preenchimento dos cargos de prefeitos e vice-prefeitos
e para vereadores, devendo a posse ocorrer dentro de 30 (trinta) dias da
realização do pleito, com os mandatos até 31 de dezembro de 1988, prevalecendo para estas eleições as inelegibilidades previstas para as eleições municipais (alínea a do § I? do artigo 151 da Constituição Federal)
do município ou municípios do qual tenha havido desmembramento.
Art. 2? Os mandatos dos vereadores eleitos graças ao disposto no
artigo anterior terminarão com os dos vereadores eleitos em 15 de novembro de 1982.

Art. 3?
providências
Art. 4?
Art. 5?
Brasílía,
República.

A Justiça Eleitoral baixará resoluções e tomará todas as
necessárias à realização da eleição prevista nesta lei.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
5 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI

N~

7.207, DE 5 DE JULHO DE 1984
Renova, até 5 de agosto de 1985, o prazo
de validade do Concurso de Fiscal de Tributos Federais que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? E renovado, até 5 de agosto de 1985, o prazo de validade
do Concurso de Fiscal de Tributos Federais, a que se refere a Lei n?
7.043, de 18 de outubro de 1982.
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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LEI N? 7.208, DE 5 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a escala de níveis de classificação dos cargos de provimento em comissão, integrantes do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? A escala de níveís de ciassíficação dos cargos de provimento em comissão, integrantes do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de
Contas da União, estabelecida no artigo 1? da Lei n? 5.947, de 29 de
novembro de 1973, e modificada pelo Decreto-lei n? 1.474, de 5 de agosto de 1976, fica acrescida do Nível 5.
Art. 2? A reestruturação do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, de que trata esta lei, e a classificação dos respectivos cargos
na correspondente escala de níveis far-se-ão por ato regulamentar próprio, de acordo com a orientação adotada na área do Poder Executivo.
Art. 3? As despesas decorrentes desta lei correrão à conta dos recursos próprios do Tribunal de Contas da União.
Art. 4? Esta lei entrará em vigor na data de Sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
ANEXO DA LEI N? 7.208, DE 5 DE JULHO DE 1984
Cargos posicionados no Nível DAS -4 que serão transformados
para Nível DAS-5
(Situação atual)
TCU-DAS.I01.4
- Secretârio da Presidência
- Secretario das Sessões
1 - Secretario de AdministraçãO
I - Chefe de Assessoria de Planejamento, Coordenação e Controle
9 - Inspetores-Gerais de Controle Externo
13

Obs.: Os cargos manterão a mesma denominação passando, apenas, a ser remunerados
no Nivel DAS-S.
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LEI N? 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984
Altera dispositivos do Decreto-lei n?
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? O Decreto-lei n? 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, passa 'a vigorar com as seguintes alterações:

"PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
ANTERIORIDADE
DA LEI
LEI PENAL
NO TEMPO

LEI EXCEPCIONAL
OU TEMPORÁRIA

TEMPO DO
CRIME
TERRITORIALIDADE

Art. I? Não há crime sem lei anterior que o
defina. Não há pena sem prévia cominação legal.
Art. 2? Ninguém pode ser punido por fato
que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
Parágrafo único. .A lei posterior, que de
qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos
fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
Art. 3? A lei excepcional ou temporária,
embora decorrido o período de sua duração ou
cessadas as circunstâncias que a determinaram,
aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
Art. 4? Considera-se praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro
seja o momento do resultado.
Art. 5? Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito
internacional, ao crime cometido no território nacional.
§ I? Para os efeitos penais, consideram-se
como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública
ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que
se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no
espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.
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LUGAR DO
CRIME

EXTRATERRITORIALIDADE
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§ 2? Ê também aplicável a lei brasileira aos
crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada,
achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e
estas em porto ou mar territorial do Brasil.
Art. 6? Considera-se praticado o crime no
lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo
ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
Art. 7? Ficam sujeitos à lei brasileira,
embora cometidos no estrangeiro:
I - os crimes:
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente
da República;
b) contra o patrimônio ou a fé pública da
União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação
instituida pelo Poder Público;
c) contra a administração pública, por quem
está a seu serviço;
di de genocidio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;
II - os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se
obrigou a reprimir;
b) praticados por brasileiro;

c) praticados em aeronaves ou embarcações
brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não se . .
jam julgados.
§ I? Nos casos do inciso I, o agente é puni.
do segundo a lei brasileira, ainda que absolvido
ou condenado no estrangeiro.

§ 2? Nos casos do inciso lI, a aplicação da
lei brasileira depende do concurso das seguintes
condições:

a) entrar o agente no território nacional;
b) ser o fato punivel também no pais em que
foi praticado;
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PENA CUMPRIDA
NO ESTRANGEIRO

EFICÁCIA DE
SENTENÇA
ESTRANGEIRA

CONTAGEM DE
PRAZO
FRAÇÕES NÃO
COMPUTÁ VEIS
DA PENA
LEGISLAÇÃO
ESPECIAL

cl estar o crime incluído entre aqueles pelos
quais a lei brasileira autoriza a extradição;
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiroou não ter aí cumprido a pena;
el não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a
punibilidade, segundo a lei mais favorável.
§ 3? A lei brasileira aplica-se também ao
crime cometido por estrangeiro contra brasileiro
fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:
ai não foi pedida ou foi negada a extradiçãojb) houve requisição do Ministro da Justiça.
Art. 8? A pena cumprida no estrangeiro
atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.
Art. 9? A sentença estrangeira. quando a
aplicação da lei brasileira produz na espécie as
mesmas conseqüências, pode ser homologada no
Brasil para:
I - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;
II - sujeitá-lo à medida de segurança.
Parágrafo único. A homologação depende:
a) para os efeitos previstos no inciso I, de
pedido da parte interessada;
b) para os outros efeitos, da existência de
tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta
de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.
Art. 10.

O

dia

do

começo

inclui-se

no

cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e
os anos pelo calendário comum.

Art. 11. Desprezam-se. nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as
frações de dia. e, na pena de multa, as frações de
cruzeiro.
Art. 12.

As

regras

gerais

deste

código

aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.
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TiTULO 11
Do Crime
RELAÇÃO DE
CAUSALlDADE

SUPERVENIÊNCIA
DE CAUSA
INDEPENDENTE

Art. 13. O resultado, de que depende a
existência do crime, somente é imputável a quem
lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou
omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
§ I? A superveniência de causa relati·
vamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praüicou.

RELEVÃNCIA
DA OMISSÃO

§ 2? A omissão é penalmente relevante
quando o omitente devia e podia agir para evitar
o resultado. O dever de agir incumbe a quem:
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
c) com seu comportamento anterior, criou o
risco da ocorrência do resultado.
Art. 14. Diz-se o crime:

CRIME
CONSUMADO

I - consumado, . quando nele se reúnem
todos os elementos de sua definição legal;
11 - tentado, quando, iniciada a execução,
não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

TENTATIVA

PENA DA
TENTATIVA

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA E
ARREPENDIMENTO
EFICAZ

Art. 15. O agente que, voluntariamente,
desiste de prosseguir na execução ou impede que
o resultado se produza, só responde pelos atos já
praticados.

ARREPENDIMENTO
POSTERIOR

Art. 16. N os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será red uzida de um a dois terços.
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CRIME
IMPOssivEL

CRIME
DOLOSO
CRIME
CULPOSO

Art. 17. N âo se pune a tentativa quando,
por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumarse o crime.
Art. 18. Diz-se o crime:
I - doloso, quando o agente quis o
resultado Ou assumiu o risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente deu causa ao
resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
Parágrafo umco , Salvo os casos expressos
em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

AGRAVAÇÃO PELO
RESULTADO

Art. 19. Pelo
resultado
que
agrava
especialmente a pena, só responde o agente que o
houver causado ao menos culposamente.

ERRO SOBRE
ELEMENTOS
DO TIPO

Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo
do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite
a punição por crime culposo, se previsto em lei.

DESCRIMIN ANTES
PUTATIVAS

§ I? É isento de pena quem, por erro
plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a
ação legítima. Não há isenção de pena quando o
erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.

ERRO DETERMINADO
POR TERCEIRO

§ 2? Responde pelo crime o terceiro que
determina o erro.

ERRO SOBRE
A PESSOA

§ 3? O erro quanto à pessoa contra a qual o
crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades
da vítima, senão as da pessoa contra quem o
agente queria praticar o crime.

ERRO SOBRE
A ILICITUDE
DO FATO

Art. 21. O desconhecimento da lei
inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá
diminuí-la de um sexto a um terço.
Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência
da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas
círcunstâncias, ter ou atingir essa consciência.
.é
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COAÇÃO
IRRESISTÍVEL
E OBEDlENCIA
HIERÁRQUICA
EXCLUSÃO DE
ILICITUDE

EXCESSO
PUNÍVEL
ESTADO DE
NECESSIDADE

LEGÍTIMA
DEFESA
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Art. 22. Se o fato é cometido sob coação
irresistível ou em estrita obediência à ordem, não
manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem.
Art. 23. Não há crime quando o agente
pratica o fato:
I
em estado de necessidade;
n - em legítima defesa;
In - em estrito cumprimento de dever legal
ou no exercício regular de direito.
Parágrafo único. O agente, em qualquer das
hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso
doloso ou culposo.
Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo
atual, que não provocou por sua vontade, nem
podia de outro modo evitar, direito próprio ou
alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não
era razoável exigir-se.
§ I? Não pode alegar estado de necessidade
quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo,
§ 2? Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser
reduzida de um a dois terços.
Art. 25. Entende-se em legítima defesa
quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou -de outrem.

TÍTULO III
Da Imputabilidade Penal
INIMPUTÁVEIS

REDUÇÃO
DE PENA

Art. 26. É isento de pena o agente que, por
doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou
da omissão, inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida
de um a dois terços, se o agente, em virtude de
perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era
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inteiramente capaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
MENORES DE
DEZOITO ANOS
EMOÇÃO E
PAIXÃO
EMBRIAGUEZ

Art. 27. Os menores de dezoito anos são
penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às
normas estabelecidas na legislação especial.
Art. 28.

Não excluem a imputabilidade pe-

nal:
I - a emoção ou a paixão;
11 - a embriaguez, voluntária ou culposa,
pelo álcool ou substância de efeitos análogos.
§ I? É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito
ou força maior, era, ao tempo da ação ou da
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilicito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
§ 2? A pena pode ser reduzida de um a dois
terços, se o agente, por embriaguez, proveniente
de caso fortuito ou -força maior. não possuía, ao
tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade
de entender o caráter ilicito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.

TÍTULO IV
Do Concurso de Pessoas
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade.
§ I? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a
um terço.
§ 2? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a
pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado
mais grave.
CIRCUNSTÃNCIAS
INCOMUNICÃVEIS

Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo
quando elementares do crime.
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CASOS DE
IMPUNIBILIDADE
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Art. 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em
contrário, não são- puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

TiTULO V
nas Penas

CAPÍTULO I
Das Espécies de Pena
Art. 32. As penas são:
I
privativas de liberdade;
U
restritivas de direitos;
UI
de multa.
Seção I

nas Penas Privativas de Liberdade
RECLUSÀO E
DETENCÀO

Art. 33. A pena de reclusão deve ser
cumprida em regime fechado, semi-aberto ou
aberto. A de detenção em regime semi-aberto ou
aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ I? Considera-se:
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semi-aberto a execução da pena em
colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa
de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2? As penas prrvativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado à pena superior a oito anos
deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena
seja superior a quatro anos e não exceda a oito,
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poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi -a berto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igualou inferior a quatro anos, poderá, desde
o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3? A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância
REGRAS DO
REGIME
FECHADO

REGRAS DO
REGIME
SEMI·ABERTO

REGRAS DO
REGIME
ABERTO

dos critérios previstos no artigo 59 deste código.
Art. 34. O condenado será submetido, no
início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização
da execução.
§ I? O condenado fica sujeito a trabalho no
período diurno e a isolamento durante o repouso
noturno.
§ 2? O trabalho será em comum dentro do
estabelecimento, na conformidade das aptidões
ou ocupações anteriores do condenado, desde que
compatíveis com a execução da pena.
§ 3? O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas.
Art. 35. Aplica-se a norma do artigo 34
deste código, caput, ao condenado que inicie
o cumprimento da pena em regime semi-aberto.
§ I? O condenado fica sujeito a trabalho em
comum durante o período diurno, em colônia
agrícola, industrial ou estabelecimento similar.
§ 2? O trabalho externo é admissível, bem
como a freqüência a cursos supletivos profissio·
nalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.
Art. 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.
§ I? O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar
curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e
nos dias de folga.
§ 2? O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime
doloso, se frustrar os fins da execução ou se, po-

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

47

dendo, não pagar a multa cumulativamente apl icada.
Art. 37. As mulheres cumprem pena em
estabelecimento próprio, observando-se os deve
res e direitos inerentes à sua condição pessoal,
bem como, no que couber, o disposto neste
capitulo.
Art. 38. O preso conserva todos os direitos
não atingidos pela perda da liberdade, impondose a todas as autoridades o respeito à sua integridade fisica e moral.
Art. 39. O trabalho do preso será sempre
remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios
da Previdência Social.
Art. 40. A legislação especial regulará a
matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste código.
bem como especificará os deveres e direitos do
preso, os critérios para revogação e transferência
dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções.

REGIME
ESPECIAL

w

DIREITOS
DO PRESO

TRABALHO
DO PRESO
LEGISLAÇÃO
ESPECIAL

Art. 41. O condenado a quem sobrevém
doença mental deve ser recolhido a hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a
outro estabelecimento adequado.
Art. 42. Computam-se. na pena privativa
de liberdade e na medida de segurança, o tempo
de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro,
o de prisão administrativa e o de internação em
qualquer dos estabelecimentos referidos no artígo anterior.

SUPERVENIÊNCIA
DE DOENÇA
MENTAL
DETRAÇÃO

Seção II
Das Penas Restritivas de Direitos
PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS

Art. 43.

As penas restritivas de direitos

são:
I
prestação de serviços à comunidade;
II
interdição temporária de direitos;
Il l
limitação de fim de semana.
Art. 44. As penas restritivas de direitos são
autônomas e substituem as privativas de líberdade, quando:
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I - aplicada pena privativa de liberdade
inferior a um ano ou se o crime for culposo;
11 - o réu não for reincidente;
Il l - a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do condenado,
bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
Parágrafo único. Nos crimes culposos. a pena privativa de liberdade aplicada, igualou superior a um ano, pode ser substituída por uma
pena restritiva de direitos e multa ou por duas
penas restritivas de direitos, exeqüíveis simultaneamente.
CONVERSÃO
DAS PENAS
RESTRITIV AS
DE DIREITOS

Art. 45. A pena restritiva de direitos
converte-se em privativa de liberdade, pelo tempo da pena aplicada, quando:
I - sobrevier condenação, por outro crime,
a pena privativa de liberdade cuja execução não
tenha sido suspensa;
11 - ocorrer o descumprimento injustificado
da restrição imposta.

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À
COMUNIDADE

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a entidades assistenciais,
hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários
ou estatais.
Parágrafo umco, As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas, durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em
dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada
normal de trabalho.

INTERDIÇÃO
TEMPORÃRIA DE
DIREITOS

Art. 47. As penas de interdição temporária
de direitos são:
I - proibição do exercicio de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato
eletivo;
II - proibição do exercrcio de profissão,
atividade ou ofício que dependam de habilitação
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especial, de licença ou autorização do poder público;
III - suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo.
LIMITAÇÃO
DE FIM DE
SEMANA

Art. 48. A limitação de fim de semana
consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, em
casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.
Parágrafo único. Durante a permanência
poderão ser ministrados ao condenado cursos e
palestras ou atribuídas atividades educativas.
Seção III
Da Pena de Multa

MULTA

Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada
na sentença e calculada em dias-multa. Será, no
mínimo, de dez e, no máximo, de trezentos e sessenta dias-multa.
§ I? O valor do dia-multa será fixado pelo
juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do
maior salário mínimo mensal vigente ao tempo
do fato, nem superior a cinco vezes esse salário.
§ 2? O valor da multa será atualizado,
quando da execução, pelos índices de correção
monetária.

PAGAMENTO
DA MULTA

Art. 50. A multa deve ser paga dentro de
dez dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme
as circunstâncias, o juiz pode permitir que o' pagamento se realize em parcelas mensais.
§ I? A cobrança da multa pode efetuar-se
mediante desconto no vencimento ou salário do
condenado quando:
a) aplicada isoladamente;
b) aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos;
c) concedida a suspensão condicional da pena.
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§ 2? O desconto não deve incidir sobre os
recursos indispensáveis ao sustento do condenaCONVERSÃO
DA MULTA E
REVOGAÇÃO
MODO DE
CONVERSÃO
REVOGAÇÃO DA
CONVERSÃO
SUSPENSÃO
DA EXECUÇÃO
DA MULTA

do e de sua família.
Art. 51. A multa converte-se em pena de
detenção, quando o condenado solvente deixa de
pagá-la ou frustra a sua execução.
§ 1 ~ Na conversão, a cada dia-multa corresponderá um dia de detenção, não podendo es·
ta ser superior a um ano.

§ 2?

A

conversão fica

sem efeito se,

a

qualquer tempo, é paga a multa.
Art. 52.

E suspensa a execução da pena de

multa, se sobrevém ao condenado doença mental.

CAPÍTULO II
Da Cominação das Penas
PENAS
PRIVATIV AS DE
LIBERDADE
PENAS
RESTRITIV AS
DE DIREITOS

Art. 53.

As penas privativas de liberdade

têm seus limites estabelecidos na sanção corres-

pondente a cada tipo legal de crime.
Art. 54.

As penas restritivas de direitos são

aplicáveis, independentemente de cominação na
parte especial, em substituição à pena privativa

de liberdade, fixada em quantidade inferior a um
ano, ou nos crimes culposos.

Art. 55. As penas restritivas de direitos terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituida.
Art. 56. As penas de interdição, previstas
nos incisos I e Il, do artigo 47, deste código,
aplicain-se para todo o crime cometido no
exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou
função, sempre que houver violação dos deveres
que lhes são inerentes.

Art. 57. A pena de interdição, prevista no
inciso III do artigo 47 deste código, aplica-se aos
crimes culposos de trânsito.
PENA DE
MULTA

Art. 58. A multa, prevista em cada tipo
legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e
seus parágrafos deste código.
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Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no § 2?, do artigo 60,
deste código, aplica-se independentemente de cominação na parte especial.
CAPÍTULO III
Da Aplicação da Pena
FIXAÇAO DA
PENA

Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade,
aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime:
as penas aplicáveis dentre as cominaI
das;
II
a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
111 - o regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se
cabível.

CRITERIOS
ESPECIAIS DA
PENA DE MULTA

Art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz
deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.
§ I? A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo.

MULTA
SUBSTITUTIV A

§ 2? A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a seis meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios dos
incisos II e III, do artigo 44, deste código.

CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES

Art.
agravam
lificam o
I -

61. São circunstâncias que sempre
a pena, quando não constituem ou quacrime:
a reincidência;
11 - ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe;
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AGRAVANTES NO
CASO DE CONCURSO
DE PESSOAS

REINCIDENCIA

bl para facilitar ou assegurar a execução, a
ocultação, a impunidade ou vantagem de outro
crime;
c) à traição, de emboscada, ou mediante d issimulação, ou outro recurso que dificultou ou
tornou impossível a defesa do ofendido;
d) com emprego de veneno, fogo, explosivo,
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de
que podia resultar perigo comum;
e) contra ascendente, descendente, irmão ou
cônjuge;
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo.
se de relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade;
g) com abuso de poder ou violação de dever
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;
h) contra criança, velho ou enfermo;
I) quando o ofendido estava sob a imediata
proteção da autoridade;
}) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido;
1) em estado de embriaguez preordenada.
Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no
crime ou dirige a atividade dos demais agentes;
11 - coage ou induz outrem à execução material do crime;
IH - instiga ou determina a cometer o cr ime alguém sujeito à sua autoridade ou nãopunivel em virtude de condição ou qualidade pessoal;
IV - executa o crime, ou nele participa,
mediante paga ou promessa de recompensa.
Art. 63. Verifica-se a reincidência quando
o agente comete novo crime, depois de transitar em
julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
Art. 64. Para efeito de reincidência;
I - não prevalece a condenação anterior,
se entre a data do cumprimento ou extinção da
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CIRCUNSTANCIAS
ATENUANTES

CONCURSO DE
CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES E
ATENUANTES

CALCULO DA
PENA
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pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior à cinco anos, computado o
período de prova da suspensão ou do livramento
condicional, se não ocorrer revogação;
11 - não se consideram os crimes militares
próprios e políticos.
Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I - ser o agente menor de vinte e um, na
data do fato, ou maior de setenta anos, na data
da sentença;
II - o desconhecimento da lei;
III - ter o agente:
a) cometido o crime por motivo de relevante
valor social ou moral;
b) procurado, por sua espontânea vontade e
com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do
julgamento, reparado o dano;
c) cometido o crime sob coação a que podia
resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta
emoção, provocada por ato injusto da vítima;
di confessado espontaneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime;
el cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou.
Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada
em razão de circunstância relevante, anterior ou
posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.
Art. 67. N o concurso de agravantes e
atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes,
entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade
do agente e da reincidência.
Art. 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste código; em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de
diminuição e de aumento.
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Parágrafo único. No concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou
a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a
causa que mais aumente ou diminua.
CONCURSO
MATERIAL

Art. 69. Quando o agente, mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que
haja incorrido. N o caso de aplicação cumulativa
de penas de "reclusão e de detenção, executa-se
primeiro aquela.
§ 1 ~ N a hipótese deste artigo, quando ao
agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para
os demais será incabível a substituição de que
trata o artigo 44 deste código.
§ 2~ Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

CONCURSO
FORMAL

Art. 70. Quando o agente, mediante uma só
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, ap lica-se-lhe a mais grave das
penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas,
mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto
até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e
os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69
deste código.

CRIME
CONTINUADO

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-Ihe a pena
de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de
um sexto a doís terços.
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Parágrafo único. N os crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência
ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 'a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a
pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, até o triplo, observadas
as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste código.
MULTAS NO
CONCURSO DE
CRIMES

Art. 72. No concurso de crimes, as penas
de multa são aplicadas distinta e integralmente.

ERRO NA
EXECUÇÃO

Art. 73. Quando, por acidente ou erro no
uso dos meios de execução, o agente, ao invés de
atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge
pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3? do artigo 20 deste código. N o caso
de ser também atingida a pessoa que o agente
pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70
deste código.

RESULTADO
DIVERSO DO
PRETENDIDO

Art. 74. Fora dos casos do artigo anterior,
quando, por acidente ou erro na execução de
crime, sobrevém resultado diverso do pretendido,
o agente responde por culpa, se o fato é previsto
como crime culposo; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste código.

LIMITE DAS
PENAS

Art. 75. O tempo de cumprimento das
penas privativas de liberdade não pode ser superior a trinta anos.
§ I? Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a trinta anos, devem elas ser unificadas para
atender ao limite máximo deste artigo.
§ 2? Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á
nova unificação desprezando-se, para esse fim, o
período de pena já cumprido.

CONCURSO DE
INFRAÇOES

Art. 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.
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CAPÍTULO IV

Da Suspensão Condicional da Pena
REQUISITOS
DA SUSPENSÃO
DA PENA

Art. 77. A execução da pena privativa de
liberdade, não superior a dois anos, poderá ser
suspensa, por dois a quatro anos, desde que:
I - o condenado não seja reincidente em
crime doloso;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e personalidade do agente, bem
como os motivos e as circunstâncias autorizem a
concessão do benefício;
III - não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste código.
§ I? A condenação anterior à pena de multa
não impede a concessão do benefício.
§ 2? A execução da pena privativa de liberdade, não superior a Quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de 70 (setenta) anos de idade.
Art. 78. Durante o prazo da suspensão, o
condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.
§ I? No primeiro ano do prazo, deverá o
condenado prestar serviços à comunidade (artigo
46) ou submeter-se à limitação de fim de semana
(artigo 48).
§ 2? Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste código lhe forem
inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir
a exigência do parágrafo anterior por uma ou
mais das seguintes condições:
a) proibição de freqüentar determinados lugares;
b) proibição de ausentar-se da comarca onde
reside, sem autorização do juiz;
c), comparecimento pessoal e obrigatório a
juízo, mensalmente, para informar e justificar
suas atividades;
Art. 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspen-
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REVOGAÇÃO
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REVOGAÇÃO
FACULTATIVA
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são, desde que adequadas ao fato e à situação
pessoal do condenado.
Art. 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa.
Art. 81. A suspensão será revogada se, no
curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, em sentença irrecorrível,
por crime doloso;
11 - frustra, embora solvente, a execução
da pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
lU - descumpre a condição do § I? do artígo 78 deste código.
§ 1? A suspensão poderá ser revogada se o
condenado descumpre qualquer outra condição
imposta ou é irrecorrivelmente condenado, por
crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
§ 2? Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção,
considera-se prorrogado o prazo da suspensão
até o julgamento definitivo.
§ 3? Quando facultativa a revogação, o juiz
pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o periodo
de prova até o máximo, se este não foi o fixado.
Art. 82. Expirado o prazo sem que tenha
havido revogação, considera-se extinta a pena
privativa de liberdade.
CAPÍTULO V
Do Livramento Condicional

REQUISITOS
DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado à pena privativa de l iberdade igualou superior a dois anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se
o condenado não for reincidente em crime doloso
e tiver bons antecedentes;
U - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
lU - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho
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no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho
honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Parágrafo único.

SOMA DE
PENAS

Para o condenado por cri-

me doloso, cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado
não voltará a delinqüir.
Art. 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do
livramento.

ESPECIFICACOES
DAS CONDICOES

Art. 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

REVOGAÇAO DO
LIVRAMENTO

liberado vem a ser condenado à pena priv,ativa

Art. 86.

Revoga-se

o

livramento,

se

o

de liberdade, em sentença irrecorrível:
I - por crime cometido durante a vigência
do benefício;
11 - por crime anterior, observado o d isposto no artigo 84 deste código.

REVOGAÇAo
FACULTATIVA

Art. 87. O juiz poderá, também, revogar o
livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou
for irrecorrivelmente condenado, por crime ou
contravenção, à pena que não seja privativa de
liberdade.

EFEITOS DA
REVOGAÇAO

Art. 88. Revogado o livramento, não poderá
ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime
anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.

EXTINÇAO

Art. 89. O juiz não poderá declarar extinta
a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por
crime cometido na vigência do livramento.
Art. 90. Se até o seu término o livramento
não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.
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CAPÍTULO VI

Dos Efeitos da Condenação
EFEITOS
GENÉRICOS E
ESPECiFICaS

Art. 91.

São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o
dano causado pelo crime;
11 - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso,
porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem
ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a prática do fato criminoso.
Art. 92. São também efeitos da condenação:
1 - a perda de cargo. função pública ou
mandato eletivo, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública quando a pena aplicada for
superior a quatro anos;
II - a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado;
III - a inabilitação para dirigir veiculo,
quando utilizado como meio para a prática de
crime doloso.
Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.
CAPÍTULO VII

Da Reabilitação
REABILITACÃO

Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer
penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre
seu processo e condenação.
Parágrafo UnICO. A reabilitação poderá,
também, atingir os efeitos da condenação, previs-

60

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

tos no artigo 92 deste código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I
e II do mesmo artigo.
Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua
execução, computando-se o período de prova da
suspensão e o do livramento condicional, se não
sobrevier revogação, desde que o condenado:
I - tenha tido domicílio no País no prazo
acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado:
lI! - tenha ressarcido o dano causado pelo
crime ou demonstre a absoluta impossibilidade
de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou
novação da dívida.
Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que
o pedido seja instruído com novos elementos
comprobatórios dos requisitos necessários.
Art. 95. A reabilitação será revogada, de
ofício ou a requerimento do Ministério Público,
se o reabilitado for condenado. como reincidente,
por decisão definitiva, à pena que não seja de
multa.

TÍTULO VI
Das Medidas de Segurança
ESpBCIES DE
MEDIDAS DE
SEGURANÇA

Art. 96.

As medidas de segurança são:

I - internação em hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado;
11 - sujeição a tratamento ambulatorial.
Parágrafo único. Extinta a punibilidade,
não se impõe medida de segurança nem subsiste
a que tenha sido imposta.
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IMPOSIÇÃO DA
MEDIDA DE
SEGURANÇA PARA
INIMPUT ÃVEL
PRAZO

PERÍÇIA
MÉDIÇA

DESINTERNAÇÃO
OU LIBERAÇÃO
CONDICIONAL

SUBSTITUIÇÃO
DA PENA
POR MEDIDA
DE SEGURANÇA
PARA0
SEMI·IMPUT ÃVEL
DIREITOS DO
INTERNADO
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Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz
determinará sua internação (artigo 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com
detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento
ambulatorial.
§ I? A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando
enquanto não for averiguada, mediante perícia
médica, a cessação de periculosidade. O prazo
mínimo deverá ser de um a três anos.
§ 2? A perícia médica realizar-se-á ao termo
do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de
ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.
§ 3? A desinternação, ou a liberação, será
sempre condicional devendo ser restabelecida a
situação anterior se o agente, antes do decurso
de um ano, pratica fato indicativo de persistência
de sua periculosidade.
§ 4? Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do
agente, se essa providência for necessária para
fins curativos.
Art. 98. N a hipótese do parágrafo único do
artigo 26 deste código e necessitando o
condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída
pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo
prazo mínimo de um a três anos, nos termos do
artigo anterior e respectivos §§ I? a 4?

Art. 99. O internado será recolhido a
estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento.
TÍTULO VII
Da Ação Penal

AÇÃO PÚBLICA
E DE INICIATIVA
PRIVADA

Art. 100. A ação penal é pública, salvo
quando a lei expressamente a declara privativa
do ofendido.
§ I? A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o ex i-
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ge, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.
§ 2? A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.
§ 3? A ação de iniciativa privada pode
intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo
legai.
§ 4? N o caso de morte do ofendido ou de
ter sido declarado ausente-por decisão judicial, o
direito de oferecer queixa ou de prosseguir naação passa ao cônjuge; ascendente, descendente
ou irmão.
A AÇÃO PENAL
NO CRIME
COMPLEXO

Art. 101. Quando a lei considera como
elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos
que, por si mesmos, constituem crimes, cabe
ação pública em relação àquele, desde que, em
relação a qualquer destes, se deva proceder por
iniciativa do Ministério Público.

IRRETRAT ABILIDADE DA
REPRESENTAÇÃO

Art. 102. A representação será irretratável
depois de oferecida a denúncia.

DECADENCIA DO
DIREITO DE
DE QUEIXA OU DE
REPRESENTAÇÃO

Art. 103. Salvo disposição expressa em
contrário, o ofendido decai do direito de queixa
ou de representação se não o exerce dentro do
prazo de seis meses, contado do dia em que veio
a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do §
3?, do artigo 100, deste código, do dia em que se
esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

RENÚNCIA
EXPRESSA OU
TACITA DO
DIREITO DE
QUEIXA

Art. 104. O direito de queixa não pode ser
exercido quando renunciado, expressa ou tacitamente.

PERDÃO DO
OFENDIDO

Parágrafo único. Importa renúncia tácita ao
direito de queixa a prática de ato incompatível
com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do
dano causado pelo crime.
Art. 105. O perdão do ofendido, nos crimes
em que somente se procede mediante queixa,
obsta ao prosseguimento da ação.
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Art. 106. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:
I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita;
II - se concedido por um dos ofendidos,
não prejudica o direito dos outros;
III - se o querelado o recusa, não produz
efeito.
§ I? Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação.
§ 2? Não é admissível o perdão depois que
passa em julgado a sentença condenatória.
TÍTULO VIII
Da Extinção da Punibilidade
EXTINÇÃO DA
PUN IBILIDADE

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:
I
pela morte do agente;
11
pela anistia, graça ou indulto;
III
pela retroatividade de lei que não
mais considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição. decadência ou perempção;
V - pela renúncia do direito de queixa
ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;
VI -pela retratação do agente, nos casos
em que a lei a admite;
VII - pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos
Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste código;
VIII - pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se
cometidos sem violência real ou grave ameaça e
desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no
prazo de sessenta dias a contar da celebração;
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.
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Art. 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou
circunstância agravante de outro não se estende
a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.
PRESCRIÇÃO
ANTES DE
TRANSITAR
EM JULGADO A
SENTENÇA

Art. 109. A prescrição, antes de transitar
em julgado a sentença final, salvo o disposto nos
§§ I? e 2?, do artigo 110, deste código, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é
superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da
pena é superior a oito anos e não excede a doze;
111 - em doze anos, se o máximo da pena é
superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é
superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena
é igual a um ano ou, sendo superior, não excede
a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é
inferior a um ano.

PRESCRIÇÃO
DAS PENAS
RESTRITIV AS
DE DIREITO

Parágrafo único. Ap licam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos
para as privativas de liberdade.

PRESCRIÇÃO
DEPOIS DE
TRANSITAR EM
JULGADO
SENTENÇA FINAL
CONDENATORIA

Art. 110. A prescrição depois de transitar
em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados
no artigo anterior, os quais se aumentam de um
terço, se o condenado é reincidente.
§ I? A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regulase pela pena aplicada.
§ 2? A prescrição, de que trata o parágrafo
anterior, pode ter por termo inicial data anterior
à do recebimento da denúncia ou da queixa.
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TERMO INICIAL
DA PRESCRIÇÃO
ANTES DE
TRANSITAR EM
JULGADO A
SENTENÇA FINAL

Art. 111. A prescrição, antes de transitar
em julgado a sentença final, começa a correr:
I - do dia em que o crime se consumou;
II - no caso de tentativa, do dia em que
cessou a atividade criminosa;
IH - nos crimes permanentes, do dia em
que cessou a permanência;
IV - nos de bigamia e nos de falsificação
ou alteração de assentamento do registro civil,
da data em que o fato se tornou conhecido.

TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO
APÓS A SENTENÇA
CONDENATÓRIA
IRRECORRÍVEL

Art. 112. No caso do artigo
código, a prescrição começa a correr:

110

deste

PRESCRIÇÃO NO
CASO DE EVASÃO DO
CONDENADO OU
DE REVOGAÇÃO
DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL

Art. 113. No caso de evadir-se o condenado
ou de revogar-se o livramento condicional, a
prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

I - do dia em que transita em julgado a
sentença condenatória, para a acusação, ou a que
revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;
11 - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo 'da interrupção deva
computar-se na pena.

PRESCRIÇÃO
DA MULTA

Art. 114. A prescnçao opera-se em dois
anos, quando a pena de multa é a única cominada, foi a única aplicada ou é a que ainda não foi
cumprida.

REDUÇÃO DOS.
PRAZOS DE
PRESCRIÇÃO

Art. 115. São reduzidos de metade os
prazos de prescrição quando o criminoso era, ao
tempo do crime, menor de vinte e um anos, ou,
na data da sentença, maior de setenta anos.

CAUSAS
IMPEDITIV AS
DA PRESCRIÇÃO

Art. 116. Antes de passar em julgado a
sentença final, a prescrição não corre:
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento
da existência do crime;
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11 - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.
Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não
corre durante o tempo em que o condenado está
preso por outro motivo.
CAUSAS
INTERRUPTIV AS
DA PRESCRICÀO

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da
queixa;
11
pela pronúncia;
111
pela decisão confirmatória da pronún-'
cia;
IV
pela sentença condenatória recorrível;
V
pelo início ou continuação do cumpri-

mento da pena;
VI - pela reincidência.
§ I?

Excetuados os casos dos incisos V e

VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do
crime. N os crimes conexos, que sejam objeto do
mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
§ 2? Interrompida a prescrição, salvo a h ipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
Art. 118. As penas mais leves prescrevem
com as mais graves.
Art. 119. No caso de concurso de crimes, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de
cada um, isoladamente.
PERDÀO
JUDICIAL

Art. 120. A sentença que conceder perdão
judicial não será considerada para efeitos de
reincidência».

Art. 2? São canceladas, na Parte Especial do Código Penal e nas
leis especiais alcançadas pelo artigo 12 do Código Penal, quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a expressão multa de por
multa.
Art. 3? Dentro de um ano, a contar da vigência desta lei, a União,
Estados, Distrito Federal e Territórios tomarão as providências neces-
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sàrta s para a efetiva execução das penas restritivas de direitos, sem
prejuízo da imediata aplicação e do cumprimento dessas penas onde seja isso possível.
Parágrafo único. Nas comarcas onde ainda não for possível a execução das penas previstas nos incisos I e UI do artigo 43 do Código Penal, poderá o juiz, até o vencimento do prazo de que trata este artigo,
optar pela concessão da suspensão condicional, observado, no que couber, o disposto nos artigos 77 e 82 do mesmo código,
Art. 4? O Poder Executivo fará republicar o Código Penal com
seu texto atualizado.
Art. 5? Esta lei entrará em vigor seis meses após a data de sua
publicação.
Brasília, 11 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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LEI N? 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui

8

Lei de Execução Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N aciorial decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Do Objeto e da Aplicação
da Lei de Execução Penal
Art. 1 ~ A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições
de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.
Art. 2? A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária, em todo o território nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta lei apl icar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.
Art. 3? Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política.
Art. 4? O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade
nas atividades de execução da pena e da medida de segurança.
TÍTULO II
Do Condenado e do Internado
CAPÍTULO I

Da Classificação
Art. 5? Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução
penal.
Art. 6? A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa individualizador e acompanhará a
execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, de-
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vendo propor, à autoridade competente, as progressões e regressões
dos regimes, bem como as conversões.
Art. 7? A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada
estabelecimento, será presidida pelo Diretor e composta, no mínimo,
por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente
social, quando se tratar de condenado à pena privativa da liberdade.
Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao
Juízo da Execução e será integrada por fiscais do Serviço Social.
Art. 8? O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a
obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e
com vistas à índ ividualiz açâo da execução.
Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser
submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade
em regime semi-aberto.
Art. 9? A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre
presentes peças ou informações do processo, poderá:
I - entrevistar pessoas;
n - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado;
In - realizar outras diligências e exames necessários.

CAPiTULO II
Da Assistência

Seção I
Disposições Gerais
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.
Art. 11. A assistência será:
I
material;
II
à saúde;
III
juridica;
IV
educacional;
V
social;
VI
religiosa.
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Seção H
Da Assistência Material
Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá
no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas.
Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que
atendam aos presos nas suas necessidades pessoais. além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela
Administração.

Seção IH
Da Assistência à Saúde

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter
preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico
e odontológico.
§ I? IVetado).
§ 2? Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para
prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

Seção IV
Da Assistência Jurídica
Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado.
Art. 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica nos estabelecimentos penais.

Seção V
Da Assistência Educacional
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado.
Art. 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se
no sistema escolar da unidade federativa.
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional
adequado à sua condição.
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Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio
com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.
Art. 21. Em atendimento às cond ições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.

Seção VI
Da Assistência Social
Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e
o internado e prepará-los para o retorno à liberdade.
Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social:
I - conhecer os resultados dos diagnósticos e exames;
11 - relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os
problemas e as dificuldades enfrentados pelo assistido;
111 - acompanhar o resultado das permissões de saídas e
das saídas temporárias;
IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação;
V - promover a orientação do assistido, na fase final do
cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu
retorno à liberdade;
VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da previdência social e do seguro por acidente no trabalho;
VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do
preso, do internado e da vítima.

Seção VII
Da Assistência Religiosa
Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos
serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.
§ I? No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos
religiosos.
§ 2? Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar
de atividade religiosa.
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Seção VIII
Da Assistência ao Egresso

Art. 25.

A assistência ao egresso consiste:
I - na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade;
11 - na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação,em estabelecimento adequado, pelo prazo de dois meses.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 11 poderá ser
prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente
social, o empenho na obtenção de emprego.
Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta lei:
I - O liberado definitivo, .pelo prazo de um ano a contar
da saída do estabelecimento;
II - o liberado condicional, durante o periodo de prova.
Art. 27. O serviço de assistência social colaborará com o egresso
para a obtenção de trabalho.

CAPÍTULO III

Do trabalho
Seção I
Disposições Gerais

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição
de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.
§ I? Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene.
§ 2? O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia
tabela, não podendo ser inferior a três quartos do salário mínimo.
§ I? O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que
determinados judicialmente e não reparados por outros meios;
bl à assistência à família;
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com
a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem
prejuízo da destinação prevista nas letras antericres.
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§ 2? Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte
restante para constituição do pecúlio, em cadernetas de poupança, que
será entregue ao condenado quando posto em 'liberdade.
Art. 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas.

Seção II
Do Trabalho Interno
Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado
ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade.
Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento.
Art. 32. N a atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta
a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso,
bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.
§ I? Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem
expressão econômica, salvo nas regiões de turismo.
§ 2? Os maiores de sessenta anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade.
§ 3? Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades, apropriadas ao seu estado.
Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a seis,
nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados.
Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manuten'ção do estabelecimento penal.
Art. 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou em·
presa pública, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado.
Parágrafo único. N essa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover, e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar
despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada.
Art. 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União,
Estados, Territórios, Distrito Federal e dos Municípios adquirirão, com
dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares.
Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o
artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal.
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Seção III
Do Trabalho Externo
Art. 36. O trabalho externo. será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizados por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde
que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.
§ I? O limite máximo do número de presos será de dez por cento
do total de empregados na obra.
§ 2? Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa
empreiteira a remuneração desse trabalho.
§ 3? A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso.
Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena.
Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo
ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por
falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

CAPÍTULO IV

Dos deveres, dos direitos e da disciplina
Seção I
Dos Deveres
Art. 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena.
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da
sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;
111
urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV
conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
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VI
submissão à sanção disciplinar imposta;
VII
indenização à vítima ou aos seus sucessores;
VIII
indenização ao Estado, quando possivel, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;
IX - higiene pessoal e asseio de cela ou alojamento;
X - conservação dos objetos de uso pessoal.
Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o
disposto neste artigo.

Seção II
Dos Direitos

Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade
física e moral dos condenados e dos presos provisórios.
Art. 41.

Constituem direitos do preso:
I
alimentação suficiente e vestuários;
II
atribuição de trabalho e sua remuneração;
III
previdência social;
IV
constituição de pecúlio;
V
proporcionalidade na distribuição do tempo para o
trabalho, o descanso e a recreção;
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais,
artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a
execução da pena;
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional,
social e religiosa;
VIII
proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;
IX
entrevista pessoal e reservada com o advogado;
X
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e
amigos em dias determinados;
XI - chamamento nominal;
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências
da individualização da pena;
XIII
audiência especial com o diretor do estabelecimento;
XIV
representação e petição a qualquer autoridade, em
defesa de direito;
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xv - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação
que não comprometam a moral e os bons costumes.
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor
do estabelecimento.
Art. 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de
segurança, no-que couber, o disposto nesta seção.
Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança
pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por
seu familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento.
Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz de execução.
Seção III
Da Disciplina
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na
obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho.
Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena
privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório.
Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e
anterior previsão legal ou regulamentar.
§ I? As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado.
§ 2? É vedado o emprego de cela escura.
§ 3? São vedadas as sanções coletivas.
Art. 46. O condenado ou denunciado, no inicio da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares.
Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.
Art. 48. N a execução das penas restritivas de direitos, o poder
disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver
sujeito o condenado.
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Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao
juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso 1,125,127,181, §§
I?, letra d, e 2? desta lei.
Subseção II
Das Faltas Disciplinares
Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e
graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as
respectivas sanções.
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta' consumada.
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de Iiberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina:
II - fugir;
111 - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;
IV
provocar acidente de trabalho;
V
descumprir, no regime aberto, as condições ímpostas;
VI
inobservar os deveres previstos nos incisos 11 e V do
artigo 39 desta lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber,
ao preso provisório.
Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:
I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta:
11 - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;
111 - inobservar os deveres previstos nos incisos 11 e V do
artigo 39 desta lei.
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui
falta grave e sujeita o preso, ou condenado, à sanção disciplinar, sem
prejuízo da sanção penal.
Subseção III
Das Sanções e das Recompensas
Art. 53. Constituem sanções disciplinares:
I - advertência verbal;
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II -

repreensão;

IH - suspensão ou restrição de direitos lartigo 41, parágrafo ú nico] :
IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado,
nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei.
Art. 54. As sanções dos incisos I e UI do artigo anterior serão
aplicadas pelo diretor do estabelecimento; a do inciso IV, por conselho
disciplinar, conforme dispuser o regulamento.
Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina
e de sua dedicação ao trabalho.
Art. 56. São recompensas:
I - o elogio;
II - a concessão de regalias.
Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias.
Subseção IV
Da Aplicação das Sanções
Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares levar-se-á em conta a pessoa do- faltoso, a natureza e as circunstâncias do fato, bem como as suas conseqüências.

..

Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos HI e IV do artigo 53 desta lei.
Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não
poderão exceder a trinta dias.
Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da
execução.
Subseção V
Do Procedimento Disciplinar

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.
Parágrafo único. A decisão será motivada.
Art. 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso, pelo prazo máximo de dez dias, no interesse
da disciplina e da averiguação do fato.
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Parágrafo único. O tempo de isolamento preventivo será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar.

TÍTULO III
Dos Órgãos da Execução Penal
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 61.

São órgãos da execução penal:
I
o Conselho Nacional de Política Criminal e Peniten-

ciária;
II

III
IV
V
VI
VII

o Juízo da Execução:
o Ministério Público;
o Conselho Penitenciário;
os Departamentos Penitenciários;
o Patronato;
o Conselho da Comunidade.
CAPÍTULO II

Do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciária
Art. 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
com sede na Capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça.
Art. 63. O Conselho N acionai de Política Criminal e Penitenciária
será integrado por treze membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do Direito
Penal, Processual Penal, Penitenciários e ciências correlatas, bem como
por representantes da comunidade e dos ministérios da área social.
Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de dois anos renovado um terço em cada ano.
Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe:
I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito. Administração da Justiça Criminal e execução
das penas e das medidas de segurança;
II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária.
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IH - promover a avaliação periódica do sistema criminal
para a sua adequação às necessidades do País.
IV - estimular e promover a pesquisa criminológica;
V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor;
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção
de estabelecimentos penais e casas de albergados;
VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal;
VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais.
bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas
necessárias ao seu aprimoramento;
IX - representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento
administrativo, em caso de violação das normas referentes à
execução penal;
X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.
CAPÍTULO III

Do Juízo da Execução
Art. 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local
de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
Art. 66.

Compete ao juiz da execução:
I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;
II - declarar extinta a punibilidade;
III - decidir sobre:
al soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;
f) incidentes da execução;
IV - autorizar saídas temporárias;
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determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e

fiscalizar sua execução;
bj a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em
privativa de liberdade;
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva
de direitos;
d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;
el a revogação da medida de segurança;
f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra Comarca;
h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § I? do
artigo 86 desta lei;
VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;
VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e
promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;
VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com
infringência aos dispositivos desta lei;
IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.

CAPÍTULO IV

Do Ministério Público
Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da
medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes
da execução.
Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público:
I - fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento;
II - requerer:
a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do
processo executivo;
b) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de
execução;
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c) a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;
d) a revogação da medida de segurança;
e) a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional;
f) a internação. a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;
III - interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária. durante a execução.
Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensal;
mente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro
próprio.
CAPiTULO V
Do Conselho Penitenciário
Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena.
§ I? O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do E stado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento.
§ 2? O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a
duração de quatro anos.
Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário;
I - emitir parecer sobre livramento condicional, indulto
e comutação de pena;
11 - inspecionar os estabelecimentos e serviços penais;
IH - apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao
Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior;
IV - supervisionar os patronatos, bem como a assistência
aos egressos.
CAPiTULO VI
Dos Departamentos Penitenciários
Seção I
Do Departamento Penitenciário Nacional
Art. 71. O Departamento Penitenciário N acionai, subordinado ao
Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária N a-
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cionaI e de apoio administrativo e financeiro do Conselho N acionaI de
Política Criminal e Penitenciária.
Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional:
I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução
penal em todo o território nacional;
II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais;
IH - assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei;
IV - colaborar com as unidades federativas, mediante
convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais;
V - colaborar com as unidades federativas para a real ização de curso de formação de pessoal penitenciário e de ensino
profissionalizante do condenado e do internado.
Parágrafo único. Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais.

Seção II
Do Departamento Penitenciário Local

Art. 73. A legislação local poderá criar Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer.
Art. 74. O Departamento Penitenciário local, ou órgão similar,
tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da Federação a que pertencer.
Seção III
Da Direção e do Pessoal dos Estabelecimentos Penais

Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá
satisfazer os seguintes requisitos:
I - ser portador de diploma de nível superior de Direito,
ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços
Sociais;
II - possuir experiência administrativa na área;
III - ter ídoneídade moral e reconhecida aptidão para o
desempenho da função.
Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento, ou
nas proximidades, e dedicará tempo integral à sua função.
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Art. 76. O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado em
diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço,
com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia
e assessoramento do estabelecimento e às demais funções.

Art. 77.

A escolha do pessoal administrativo, especializado, de

instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato.
§ I? O ingresso do pessoal penitenciário. bem como a progressão
ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação,
procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício.
§ 2? No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o

trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pes-.
soal técnico especializado.
CAPiTULO VII
Do Patronato
Art. 78. O Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos (art. 26).
Art. 79. Incumbe também ao Patronato:
I - orien,tar os condenados à pena restritiva de direitos;
11 - fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de
serviço à comunidade e de limitação .de fim de semana;
III - colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional.
CAPiTULO VIII
Do Conselho da Comunidade
Art. 80.

Haverá, em cada Comarca, um Conselho da Comunidade,

composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou

industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados
do Brasil e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do
Conselho Nacional de Assistentes Sociais.
Parágrafo único. N a falta da representação prevista neste artigo,
fícará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho.
Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:
I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecímentospenais existentes na Comarca;
11 - entrevistar presos;
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IH - apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e
ao Conselho Penitenciário;
IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.
TÍTULO IV
Dos Estabelecimentos Penais
CAPÍTULO I

Disposições Gerais
Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao
submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.
§ I? A mulher será recolhida a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal.
§ 2? O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados.
Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas.dependênc ias com áreas e serviços destinados a dar
assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.
Parágrafo únicd., . Haverá instalação destinada a estágio de estudantes unívers itários.
Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transrtadaem julgado.
§ I? O preso__:pdl~\ário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os rÊHntldentes.
~. 2? O preso que,ao tempo do fato, era funcionário da Administração-da Justiça Criminal ficará em dependência separada.
Art; 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compativel
com a suaestrutura e finalidade.
Parágrafo único. O Conselho N acionai de Politica Criminal e Penitenciáríavdeterminará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades.
Arb., 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça
de umaunidadefsderatlva podem ser executadas em outra unidade, em
estabelecimento Iocal ou da União.
§ I? A·U.niãoFederal poderá construir estabelecimento penal em
local distante•. da condenação para recolher, mediante decisão judicial,
os condenadosü pena s:l;iperiora quinze anos, quando a medida se justifique no interesse da seguranca pública ou do próprio condenado.
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§ 2? Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao
aproveitamento de terras ociosas.

CAPÍTULO II
Da Penitenciária
Art. 87. A Penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado.
Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá
dormitório, aparelho sanitário e lavatório.
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores dé
aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;
b) área mínima de seis metros quadrados.
Art. 89. Além dos requisitos referidos no artigo anterior, a penitenciária de mulheres poderá ser dotada de seção para gestante e parturiente e de creche com a finalidade de assistir ao menor desamparado
cuja responsável esteja presa.
Art. 90. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano a distância que não restrinja a visitação.
CAPÍTULO III

Da Colônia Agricola, Industrial ou Similar
Art. 91. A Colônia Agricola, Industrial ou similar destína-se ao
cumprimento da pena em regime semi-aberto.
Art. 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados' os requisitos da letra a do parágrafo único da art. 88
desta lei.
Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências
coletivas:
a) a seleção adequada dos presos;
b) o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos
de individualização da pena.
CAPÍTULO IV

Da Casa do Albergado
Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena
privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim
de semana.
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Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado
dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos éontra a fuga.
Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do Albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras.
Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação doscondenados.

CAPÍTULO V
Do Centro de Observação
Art. 96. N o Centro de Observação realiz ar-se-ão os exames gerais
e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão
Técnica de Classificação.
Parágrafo único. N o Centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas.
Art. 97. O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal.
Art. 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica
de Classificação, na falta do Centro de Observação.

CAPÍTULO VI
Do Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico
Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no art. 26 e seu
parágrafo único do Código Penal.
Parágrafo único. Aplica-se ao Hospital, no que couber, o disposto
no parágrafo único do art. 88 desta lei.
Art. 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao
tratamento são obrigatórios para todos os internados.
,
Art. 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica
adequada.
CAPÍTULO VII
Da Cadeia Pública
Art. 102.
provisórios.

A Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos
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Art. 103. Cada Comarca terá, pelo menos, uma Cadeia Pública a
fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a
permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.
Art. 104. O estabelecimento de que trata este Capítulo será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no art. 88 e seu parágrafo único desta lei.
TÍTULO V
Da Execução das Penas em Espécie
CAPÍTULO I
Das Penas Privativas de Liberdade

Seção I
Disposições Gerais
Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará
a expedição de guia de recolhimento para a execução.
Art. 106. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a
rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida à
autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:
I - o nome do condenado;
II - a sua qualificação civil e o número do registro geral
no órgão oficial de identificação;
III - o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado;
IV
a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução;
V
a data da terminação da pena;
VI
outras peças do processo reputadas indispensáveis
ao adequado tratamento penitenciário.
§ I? Ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento.
§ 2? A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier
modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da
pena.
§ 3? Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal, far-se-á, na guia, menção dessa circunssância, para fins do disposto no § 2? do artigo 84 desta lei.
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Art. 107. Ninguém será recolhido, para cumprrmento de pena pr
vativa de liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.
§ 1? A autoridade administrativa incumbida da execução passará
recibo da guia de recolhimento, para juntá-la aos autos do processo, e
dará ciência dos seus termos ao condenado.
§ 2? As guias de recolhimento serão registradas em livro especial,
segundo a ordem cronológica do recebimento e anexadas ao prontuário
do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras retificações posteriores.
Art. 108. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
Art. 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em
liberdade. mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso.
í-

Seção II
Dos regimes
Art. 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no art. 33 e seus parágrafos do Código Penal.
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime
de cumprimento será feita pelo resultado da sorna ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução,
somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto
da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.
Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida de parecer
da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário.
Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz.
Art. 114.

Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado

que:
I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de
fazê-lo imediatamente;
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11 - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado
dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá
ajust.ar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao
novo regime.
Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas
referidas no artigo 117 desta lei.
Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a
concessão de .regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:
I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;
II - sair para o trabalho e retornar, DOS horários fixados;
IH - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;
IV - comparecer a juízo, para informar e justificar as
suas atividades, quando for determinado.
Art. 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de
ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim recomendem.
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I
II III mental;
IV -

condenado maior de setenta anos;
condenado acometido de doença grave;
condenada com filho menor ou deficiente fisico ou
condenada gestante.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita
à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes
mais rigorosos, quando o condenado:
I

praticar fato definido como crime doloso ou falta

grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
(art. 111).
§ I? O condenado será transferido do regime aberto se, além das
hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução
ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2? Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser
ouvido, previamente. o condenado.
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Art. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto [artigo 36, § I?, do Código Penal}.
Seção IJI
Das autorizações de saída
Subseção I
Da permissão de saída
Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado
ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para
sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:
I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;
II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único
do artigo 14).
Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.
Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a
duração necessária à finalidade da saída.
Subseção II
Da saída temporária
Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
I - visita à família;
H - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem
como de instrução do segundo grau ou superior, na Comarca do
Juízo da Execução;
IH - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz
da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
H - cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;
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III - compatibilidade do beneficio Com os objetivos da pena.
Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a
sete dias, podendo ser renovada por mais quatro vezes durante o ano.
Parágrafo único. Quando se tratar de freqüência a curso profissionalizante, de instrução de segundo grau ou superior, o tempo de saída
será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.
Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o
condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar
baixo grau de aproveitamento do curso.
Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição
disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.

Seção IV
Da Remição
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semi-aberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da
pena.
§ I? A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de um dia de pena por três de trabalho.
§ 2? O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, por acidente, continuará a beneficiar-se com a remição.
§ 3? A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvido o Ministério Público.

Art. 127. O condenado que for punido por falta grave perderá o
direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da
infração disciplinar.
Art. 128. O tempo remido será computado para a concessão de livramento condicional e indulto.
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente
ao Juízo da Execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando e dos dias de trabalho de cada um deles.
Parágrafo único. Ao condenado dar-se-á relação de seus dias remidos.
Art. 130. Constitui o crime do artigo 99 do Código Penal declarar
ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir o pedido de remição.
.
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Seção V
Do livramento condicional
Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo JUIZ
da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo
único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário.
Art. 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que
fica subordinado o livramento.
§ I? Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações
seguintes:
a) obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho;
b) comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação;
c) não mudar do território da Comarca do Juizo da Execução, sem prévia autorização deste.
§ 2? Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre
outras obrigações, as seguintes:
a] não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar ~ de proteção;
bl recolher-se à habitação em hora fixada;
c] não freqüentar determinados lugares.
Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da Comarca do
Juízo da Execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao
juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção.
Art. 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se
imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior.
Art. 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao Juízo da Execução, para as providências cabíveis.
Art. 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se
uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao
Conselho Penitenciário.
Art. 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada
solenemente no dia marcado pelo presidende do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observandose o seguinte:
I - a sentença será lida ao liberando, na presença dos
demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário
ou membro por ele designado, ou, na falta, pelo juiz;
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II - a autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento;
111 - o liberando declarará se aceita as condições.
§ I? De tudo, em livro próprio, será lavrado termo subscrito por
quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se
não souber ou não puder escrever.
§ 2? Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução.
Art. 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á
entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá à autoridade judiciária ou administrativa, sempre
que lhe for exigida.
§ I? A caderneta conterá:
ai a identificação do liberado;
bj o texto impresso do presente Capítulo;
c) as condições impostas.
§ 2? Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvoconduto, em que constem as condições do livramento, podendo
substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos
sinais qtte possam identificá-lo.
§ 3? Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para
consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta
lei.
Art. 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por serviço social penitenciário. Patronato ou Conselho da Comunidade terão a
finalidade de:
I - fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício;
11 - proteger o beneficiário, orientando-o na execução de
suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa.
Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e
da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta
lei.
Art. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal.
Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese
da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar
as condições.
Art. 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior
à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento
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da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo
livramento, a soma do tempo das duas penas.
Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento.
Art. 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de
ofício, pelo juiz, .ouvid o o liberado.
Art. 144. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público,
ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionário indicados no inciso I do artigo 137 desta lei, observados os dispostos nos incisos n e In e §§ 1? e 2? do mesmo artigo.
Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.
Art. 146. O juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ,ou mediante representação do Conselho Penitenciário,
julgará extinta a pena privativa da liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.
CAPÍTULO II
Das Penas Restritivas de Direitos

Seção I
Disposições Gerais
Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena
restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento
do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou
solicitá-la a particulares.
Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às
condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Art. 149.

Seção II
Da prestação de serviços à comunidade
Caberá ao juiz da execução:
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I - designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual
o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as
suas aptidões;
11 - determinar a intimação do condenado, cientificando-o
da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena;
III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-Ia às
modificações ocorridas na jornada de trabalho.
§ I? O trabalho terá a duração de oito horas semanais e será realizado aos sá bados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a
não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo juiz.
§ 2? A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento:
Art. 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente, ao juiz da execução, relatório circunstanciado
das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar.
Seção III
Da limitação de fim de semana
Art. 151. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do
condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena.
Parágrafo único. .A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.
Art. 152. Poderão ser: ministrados ao condenado, durante o tempo
de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas.
Art. 153. O estabelecimento designado encaminhará, mensalmente, ao juiz da execução, relatório, bem assim comunicará, a qualquer
tempo, a ausência ou falta disciplinar do condenado.

Seção IV
Da interdição temporária de direitos
Art. 154. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade
competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado.
§ I? Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso I, do
Código Penal, a autoridade deverá, em vinte e quatro horas, contadas
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do recebimento do ofício, baixar ato, a partir do qual a execução terá
seu início.
§ 2? N as hipóteses do artigo 47, incisos H e IH, do Código Penal,
o Juízo da Execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado.
Art. 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz
da execução o descumprimento da pena.
Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser
feita por qualquer prejudicado.
CAPÍTULO UI

Da Suspensão Condicional
Art. 156. O juiz poderá suspender, pelo período de dois a quatro
anos, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois
anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal.
Art. 157. O juiz ou Tribunal, na-sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá
pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a
conceda, quer a denegue.
Art. 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições
a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a
correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei.
§ I? As condições serão adequadas ao f'ato e à situação pessoal do
condenado, devendo ser incluída entre as mesniás a de prestar serviços
à comunidade, ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo
78, § 2?, do Código Penal.
§ 2? O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento
do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o
condenado.
§ 3? A fiscalização do cumprimento das condições, regulada nos
E stados, Territórios e Distrito Federal por normas supletivas, será
atribuída a serviço social penitenciário, patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público, ou ambos, devendo o juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas.

§ 4? O beneficiário, ao comparecer peridiocamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará, também, a sua ocupação e os salários ou proventos
de que vive.
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§ 5? A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao
órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar
a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das
condições.
§ 6? Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos
quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente.
Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida
por Tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício.
§ I? De igual modo proceder-se-á quando o tribunal modificar as
condições estabelecidas na sentença recorrida.
§ 2? O Tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena,
poderá, todavia, conferir ao Juízo da Execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, e, em qualquer caso, a de realizar a
audiência admonítória.
Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a
lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das conseqüências de
nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.
Art. 161. Se. intimado pessoalmente ou por edital com prazo de
vinte dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a
pena.
Art. 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal.
Art. 163. A sentença condenatória será registrada com a nota de
suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução da pena.
§ I? Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro.
§ 2? O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de
informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal.

CAPÍTULO IV

Da Pena de Multa
Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito
em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério PÚblico requererá" em autos apartados, a citação do condenado para, no
prazo de dez dias, pagar o valor da multa ou nomear bens' à penhora;
§ I? Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito
da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens
quantos bastem para garantir a execução.
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§ 2? A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a lei processual civil.

Art. 165. Se- a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados
serão remetidos ao juízo cível para prosseguimento.
Art. 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do § 2? do artigo 164 desta lei.
Art. 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental (artigo 52 do Código Penal},
Art. 168. O juiz poderá determinar que a cobrança de multa se
efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas
hipóteses do artigo 50, § I? do Código Penal, observando-se o seguinte:
I - o limite máximo do desconto mensal será o da quarta
parte da remuneração e o minímo o de um décimo;
II - o desconto será feito mediante ordem do juiz a quem
de direito;
111 - o responsável pelo desconto será intimado a recolher,
mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada.
Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta
lei, poderá o condenado requerer ao juiz o. pagamento da multa em
prestações mensais, iguais e sucessivas.
§ I? O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para
verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério
Público, fixará o número de prestações.
§ 2? Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação
econômica, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público,
revogará o benefício executando-se a multa, na forma prevista neste
Capítulo ou prosseguindo-se na execução já iniciada.

Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente
com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do
condenado (artigo 1681.
§ I? Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a
cobrança nos termos deste capítulo.
§ 2? Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos. casos em
que for concedida a suspensão condicional da pena.
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TÍTULO VI
Da Execução das Medidas de Segurança
CAPíTULO I

Disposições Gerais
Art. 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de
segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução.
Art. 172. Ninguém será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para
cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.
Art. 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial,
extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida
da execução e conterá:
I - a qualificação do agente e o número do registro geral
do órgão oficial de identificação;
11 - o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver
aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado;
IH - a data em que terminará o prazo mínimo de internação, ou do tratamento ambulatorial;
IV - outras peças do processo reputadas indispensáveis
ao adequado tratamento ou internamento.
§ I? Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento.
§ 2? A guia será 'retificada sempre que sobrevier modificação
quanto ao praz od e execução.
Art. 174. Aplicar-se-á, na execução da medida de segurança, naquilo que couber, o disposto nos artigos 8? e 9? desta lei.
CAPÍTULO II
Da Cessação da Periculosidade
Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do
prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte:
I - a autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz
minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação
ou permanência da medida;
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relatório será instruído com o laudo psiquiátrico;
IH - juntado aos autos o relatório ou realizadas as dil igências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério Público e
o curador ou defensor, no prazo de três dias para cada um;
IV - o juiz nomeará curador ou defensor para o agente
que não o tiver;
V - o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das
partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado
o prazo de duração mínima da medida de segurança;
VI - ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que
se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de cinco dias.
Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo
de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução. diante
de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessa ~
do, seu procurador ou defensor. ordenar o exame para que se verifique
a cessação da periculosidade. procedendo-se nos termos do artigo anterior.
Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da
periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no
artigo anterior.
Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (artigo
97, § 3?, do Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133
desta lei.
Art. 179. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem
para a desinternação ou a liberação.
O

TÍTULO VII
Dos Incidentes de Execução
CAPÍTULO I

Das Conversões
Art. 180. A pena privativa de liberdade, não superior a dois anos,
poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que:
I
o condenado a esteja cumprindo em regime aberto;
II - tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena;
IH - os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável.
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do
Código Penal.
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§ I? A pena de prestação de serviço à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;
bj não comparecer, injustificadamente, à entidade Ou programa em que deva prestar serviço;
c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que
lhe foi imposto;
di praticar falta grave;
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de l iherdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
§ 2? A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o
cumprimento da pena, recusar-se a exercer atividade determinada pelo
juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras, a, d e e do parágrafo anterior.
§ 3? A pena de interdição temporária de direito será convertida
quando o condenado exercer, injustificadamente, o direito interditado
ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras a e e do § I? deste art.igo.
Art. 182. A pena de multa será convertida em detenção, na forma
prevista pelo artigo 51 do Código PenaL
§ I? Na conversão, a cada dia-multa corresponderá um dia de detenção, cujo tempo de duração não poderá'ser superior a um ano.
§ 2? A conversão tornar-se-á sem efeito se, a qualquer tempo, for
paga a multa.
Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o
juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da autoridade
administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de
segurança.
Art. 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida.
Parágrafo único. N esta hipótese, o prazo mínimo de internação
será de um ano.
CAPÍTULO II
Do Excesso ou Desvio
Art. 185. Haverá excesso ou desvio ·de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas
legais ou regulamentares.
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Art. 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução:
o Ministério Público;
I
II
o Conselho Penitenciário;
o sentenciado;
III
qualquer dos demais órgãos da execução penal.
IV

CAPÍTULO III
Da Anistia e do Indulto
Art. 187. Concedida a anistia, o juiz, de ofício, a requerimento do
interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade.
Art. 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição
do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade admirristrativa.
Art. 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que
a instruírem; será entregue ao Conselho Penitenciário, para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça.
Art. 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo
e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e
fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da
sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e
do procedimento deste depois da prisão, em.itindo seu parecer sobre o
mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição.
Art. 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e
o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do
processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar.
Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do
decreto, no caso de comutação.
Art. 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o
juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público,
ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade adrninístrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior.

TÍTULO VIII
Do Procedimento Judicial
Art. 194. O procedimento correspondente às situações previstas
nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o Juízo da Execução.
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Art. 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de
seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho
Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.
Art. 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em três
dias, o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerente da medida.
§ 1? Sendo desnecessária a produção de prova. o juiz decidirá de
plano, em igual prazo.
§ 2? Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou
oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada.
Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de
agravo, sem efeito suspensivo.

TÍTULO IX
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e
ao servidor, a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a
disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso a inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena.
Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal.
Art. 200. O condenado por crime político não está obrigado ao
trabalho.
Art. 201. N a falta de estabelecimento adequado, o cumprimento
da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em seção especial da Cadeia Pública.
Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidos por autoridade policial ou por
auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros
casos expressos em lei.
Art. 203. No prazo de seis meses, a contar da publicação desta
lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não auto-aplicáveis.
§ I? Dentro do mesmo prazo deverão as unidades federativas, em
convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção
e -equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nesta
lei.
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§ 2? Tanlbém, no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados.
§ 3? O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos.
§ 4? O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos
para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda
financeira a elas destinada pela União, para atender às despesas de
execução das penas e medidas de segurança.
Art. 204. Esta lei entrará em vigor concomitantemente com a lei
de reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições
em contrário, especialmente a Lei n? 3.274, de 2 de outubro de 1957.
Brasilia, 11 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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LEI N? 7.211, DE 16 DE JULHO DE 1984
Autoriza a admissão, pela Caixa Econômica Federal, dos empregados das extintas empresas Delfin Rio S.A. Crédito Imobiliário e Delfin S.A. Crédito Imobiliário,
em eitneçeo de liquidação extrajudical, decretada pelo Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Os empregados das extintas empresas Delfin Rio S .A.
Crédito Imobiliário e Delfin S.A. Crédito Imobiliário, em situação de
liquidação extrajud icial, decretada pelo Banco Central do Brasil, nos
termos da Lei n? 6.024, de 13 de março de 1974, que, na data da referida
liquidação, se encontravam em efetivo exercício de seus empregos, poderão ser admitidos pela Caixa Econômica Federal, em caráter excepcional, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação
complementar.
§ I? As admissões a que se refere este artigo deverão atender às
normas para admissão e provimento de cargos estabelecidas pelo Regulamento de Pessoal da Caixa Econômica Federal, bem assim aos critérios que vierem a ser fixados por decreto do Poder Executivo, não se
lhes aplicando o disposto no caput do artigo 5? do Decreto-lei n? 759,
de 12 de agosto de 1969.
§ 2? A Caixa Econômica Federal não será responsável pelo pagamento de salários, gratificações, férias e quaisquer outras vantagens e
indenizações de qualquer natureza, que sejam devidos pelas referidas
empresas em liquidação extrajudicial.
§ 3? O tempo de serviço anterior à admissão na Caixa Econômica
Federal será computado unicamente para fins de aposentadoria, nos
termos da legislação específica.
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Art. 2? Para atender às admissões a que se refere o artigo anterior, a Caixa Econômica Federal poderá instituir Quadro de Pessoal
Suplementar Especial, devidamente estruturado em cargos, carreiras e
respectivos níveis salariais.
Art. 3? Para efetivação do ato de admissão autorizado por esta
lei, os empregados, nas condições do artigo 1 ~, deverão:
I - apresentar comprovação de rescisão de contrato de
trabalho com as empresas referidas DO artigo 1 t , devidamente
homologado;
II - apresentar comprovação de quitação com o serviço

militar;
III - comprovar o implemento da idade de 18 anos e a.
não-integração das condições para obtenção de aposentadoria
previdenciária.
Art. 4? Os empregados admitidos na forma do artigo 1 ~ ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a política salarial,
aplicável à Caixa Econômica Federal, bem assim ao disposto no artigo
3? do Decreto-lei n? 266, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 55' A Caixa Econômica Federal formalizará as admissões autorizadas por esta lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados
de sua publicação, desde que satisf,eitas as exigências previstas no artigo 3?
Art. 6? Para vinculação à Fundação dos Economiários Federais
- FUNCEF, os empregados admitidos nas condições desta lei deverão
satisfazer as condições que vierem a ser fixadas por decreto do Poder
Executivo.
Art. 7? A jornada de trabalho dos empregados admitidos na forma do artigo I? é a estabelecida na Lei n? 6.718, de 12 de novembro de
1979.
Parágrafo único. Os atuais empregados da Caixa Econômica Federal, que optaram pela jornada de 6 Iseis) horas. poderão, em caráter
excepcional, fazer a opção pela jornada de 8 loito) horas, no prazo de
120 (cento e vinte] dias, a contar da data da vigência desta lei.
Art. 8?

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 16 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
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7.212, DE 20 DE JULHO DE 1984
Institui o dia I? de outubro como o
"Dia Nacional do Vereador".

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o Presidente da República nos termos do § 2? do artigo 59 da Constituição Federal, sancionou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal nos termos do §
·s? do artigo 59 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? É o dia I? de outubro instituído como o «Dia Nacional do
Vereador».
Parágrafo único. Nesse dia, as Câmaras e Prefeituras Municipais
poderão promover iniciativas que comemorem a efeméride.
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 20 de julho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

LEI

N~

7.213, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério de Interior, crédito especial até
o limite de 11.500.000.000,00 (onze bilhões e
quinhentos milhões de cruzeiros) para o fim
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério do
Interior, em favor da Secretaria Geral, crédito especial até o limite de
11.500.000.000,00 (onze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros),
para incluir em sua programação o projeto «1902.15814867.206 - Contribuição para o Fundo Especial para Calamidades Públicas».

c-s

Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do produto das vendas, em leilão ou concorrência
pública, de mercadorias apreendidas, conforme disposto no Decreto-lei
n? 2.061, de 19 de setembro de 1983, já consignados na Lei Orçamentária n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, à conta da Reserva de Contingência.
Art.

3~

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

LEI N? 7.214, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Extingue a fraçâo do cruzeiro denomínada centavo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N aciorial decreta e eu sanciono a seguinte lei:
ArI;. I? A unidade do sistema monetário brasileiro é o «Cruzeiro».

§ I?

Fica extinta a fração do cruzeiro denominada «Centavo»,
As importâncias em dinheiro escrever-se-ão precedidas do
símbolo Cr$.
Art. 2? As parcelas referentes a centavos atualmente consignadas, quer na escrituração pública, quer na particular, ficarão desprezadas para todos os efeitos legais.
§ 2?

Parágrafo único. N as instituições financeiras em que a soma das
parcelas desprezadas ultrapassar o valor do salário mínimo, o total
apurado será recolhido ao Banco do Brasil S.A., a crédito do Tesouro
N acional. consoante o disposto no artigo I? do Decreto-lei n:' 1.755, de
31 de dezembro de 1979.
Art. 3? O Conselho Monetário Nacional baixará as normas necessárias à aplicação da presente lei.
Art. 4? Ao Banco Central do Brasil incumbirá dar curso aos procedimentos de recolhimento e descaracterização das moedas divisionárias.
Art. 5?

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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LEI N? 7.215, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, faço saber que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Ficam criados, no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do Tribunal Superior do Trabalho, código TST-DAS·100, 17 (dezessete) cargos em comissão de Assessor de Ministro, código TST·DAS-102.
Art. 2? Os cargos a que se refere o artigo anterior terão correspondência com escala de níveis de que trata o Anexo II do Decreto-lei
n:' 1.902, de 22 de dezembro de 1981, na forma prevista pelo artigo 2? do
Decreto-lei n:' 1.620, de 10 de março de 1978.
Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 4? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 7.216, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Altera a estrutura da categoria funcional de Psicólogo, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A categoria funcional de Psicólogo, código NS-907 ou
LT-NS-907, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica alterada na forma
constante do anexo desta lei.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas referências NS~l a NS-4 da categoria funcional de Psicólogo ficam automaticamente localizados na referência NS~5, inicial da Classe A.
Art. 2? A alteração a que se refere o artigo anterior não acarretará elevação de vencimento ou salário, ressalvada a hipótese de que trata o parágrafo único respectivo.
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§ I? O preenchimento dos cargos das classes, especial e interrnediárias da categoria funcional de Psicólogo, far-se-á mediante progressão funcional ou outras formas regulares de provimento.
§ 2? Os servidores atingidos pela alteração a que se refere este artigo serão posicionados nas novas classes da categoria funcional, mantidas as respectivas referências de vencimento ou salário.
Art. 3? A nova estrutura das classes da categoria funcional de
Psicólogo não prejudicará a tramitação e a solução de pedidos de transferência e movimentação de servidores, apresentados até a data da vigência desta lei.
Art. 4? A despesa com a execução desta lei correrá à conta das
dotações próprias do Orçamento da União e das autarquias federais.
Art. 5? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, la de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibraim Abi-Ackel

ANEXO
(Artigo I? da Lei n:' 7.216, de
Grupo

Categoria Funcional-

Outras Atividades
de Nível Superior
(NS-900 ou L'f-NS-900)

la de

setembro de 1984)

Código

Referência de Vencimento
ou Salário por Classe

oi
Psicólogo

N8-907
ou
LT-NS-907

Classe
Classe
Classe
Classe

Esp.
C
B
A

NS·22
NS'17
NS-12
NS- 5

a
a
a
a

25
21
16
11

LEI N? 7.217, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Aitera a redação do artigo 4~' da Lei n?
6.932, de 7 de julho de 1981, que dispôe sobre as atividades do médico-residente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O artigo 4? da Lei n " 6.932, de 7 de julho de 1981, passa a
ter a seguinte redação, mantidos os parágrafos:
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«Art. 4? Ao médico-residente será assegurada bolsa de estudo de valor igual ao fixado no artigo 5? da Lei n? 3.999, de 15
de dezembro de 1961, acrescido de um adicional de 35% Itr inta e
cinco por cento) por regime especial de treinamento em serviço
de 60 (sessenta) horas semanais, mais 10% (dez por cento), a
título de compensação previdenciária, incidente na classe de
salário-base a que fica obrigado por força de sua vinculação, como autônomo, ao regime da Previdência Social.
•••...•......•••••..•.................•••••........•.••••..•. »

Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as diposíções em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
LEI N? 7.218, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Altera a estrutura e a denominação da
categoria funcional de Técnico em Reabilitação, do Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A categoria funcional de Técnico em Reabilitação, código NS-906 ou LT-NS-906, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, passa a
denominar-se Terapeuta Ocupacional, conservado o mesmo código, com
a alteração da estrutura, na forma constante do anexo desta lei.
Parágrafo único. O preenchimento dos cargos ou empregos da
classe especial e das intermediárias da categoria funcional de Terapeuta Ocupacional far-se-á mediante progressão funcional ou outras
formas legais de provimento.
Art. 2? Os servidores atualmente posicionados nas referências
NS-l a NS-4 ficam automaticamente localizados na referência NS-5, ínicial da classe A.
Art. 3? Os servidores alcançados pelo disposto nesta lei serão posicionados nas novas classes, mantidas as atuais referências de vencimento ou salário, ressalvado o disposto no artigo 2? desta lei.
Art. 4? A nova estrutura não prejudicará a tramitação e a solução
de pedidos de transferência e movimentação de servidores, apresentados até a data de vigência desta lei.
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Art. 5:) A despesa com a execução desta lei correrá à conta das
dotações próprias do Orçamento da União e das autarquias federais.
Art. 6? Esta lei, incluindo os seus efeitos financeiros, entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 7~ Revogam-se as diposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
IbraMm Abi-Ackel
ANEXO
(Artigo I? da Lei n:' 7.218, de 19 de setembro de 1984)
Grupo

Categoria Funcional

Outras Atividades de
Nível Superior
(N~-900 ou

LT-NS-9ÜQ)

Terapeuta Ocupacional

Código

NS-9DG

ou

LT-NS-906

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

Classe
Classe
Classe
Classe

Esp.
C
B
A

NS-22 a
NS-17 a
NS-12 a
NS· [) a

25
21
16
11

LEI N? 7.219, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Dá nova reâeçeo ao artigo 280 da Lei n?
5.869, de' 11 de janeiro de J 973 - Código de

Processo Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O art. 280 da Lei n? 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 280. Finda a instrução. o Juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu, bem· como ao representante do
Ministério Público - quando este tiver de funcionar - sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) minutos, para alegações finais.
Em seguida proferirá a sentença ou designará data para sua leitura no prazo máximo de 5 (cinco) dias».
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção
das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos
em trimestres anteriores, foram publicados
no Diário Oficial até o último dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e republicações
publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

I -

DECRETO-LEI

DECRETO-LEI N? 2.145, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Cancela créditos e reabre prazo relativo
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, à contribuição dos que exercem atividades rurais e à Taxa de Servfços Cadastrais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item Il, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Nos municípios reconhecidos em situação de emergência,
em decorrência de prolongada estiagem, ficam cancelados os créditos
relativos ao não-pagamento:
I - do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, inclusive multa, juros e acréscimos legais;
11 - da contr íbuição dos que exercem atividades rurais,
inclusive multa, juros e acréscimos legais, prevista no artigo 5?
do Decreto-lei n:' 1.146, de 31 de dezembro de 1970, com alterações introduzidas pelo Decreto-lei n:' 1.989, de 28 de dezembro
de 1982;
III - da taxa de serviços cadastrais. a que se refere o artigo 5? do Decreto-lei n:' 57, de 18 de novembro de 1966, com as
alterações do artigo 2? da Lei n? 6.746, de 10 de dezembro de
1979, e do artigo 2? do Decreto-lei n? 1.989, de 28 de dezembro de
1982;
IV - da Contribuição Sindical Rural de que trata o artigo
4? do Decreto-lei n:' 1.166, de 15 de abril de 1971.
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§ I? O cancelamento a que se refere este artigo abrange exclusivamente o imposto, a taxa e as contribuições correspondentes aos exercícios de 1979 a 1983.
Art. 2? O disposto no artigo anterior não implicará direito à restituição do que já foi efetivamente pago.
Art. 3? Ficam reabertos, por 124 (cento e vinte e quatro) dias, a
partir da publicação deste decreto-lei, os prazos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e de' taxas e contribuições, com ele cobradas em conjunto, relativos ao exercício de 1984.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos imóveis rurais localizados nos municípios do N ardeste reconhecidos em situação
de emergência, em decorrência de prolongada estiagem.
Art. 4? Ato do Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos
Fundiários relacionará os municípios alcançados por este decreto-lei.
Art. 5? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUElREDO
Danílo Venturini

II -

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 32, DE 1984
Aprova o texto da Resolução n." A.411
(XI), adotado pela Assembléia da Organização Marítima Internacional - IMO. em
15 de novembro de 1979, que instituiu
Emenda à Convenção Internacional sobre
Linhas de Carga de 1966.

Art. 1? É aprovado o texto da Resolução n:' AAll (XI), adotado
pela Assembléia da Organização Marítima Internacional - IMO, em 15
de novembro de 1979, que instituiu Emenda à Convenção Internacional
sobre Linhas de Carga de 1966.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 33, DE 1984
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperaçâo Econômica e Industrial entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, celebrado em Roma, a 18 de outubro de 1982.

Art. 1? É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e Industríal entre o Governo da República Federativa do Brasil e
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o Governo da República Italiana, celebrado em Roma, a 18 de outubro
de 1982.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 34, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n" 2.097.
de 27 de dezembro de 1983, que «reajusta
os atuais valores de vencimentos, salários
e proventos dos servidores dos Serviços

Auxíliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como os das pensões, e
dá outras providénciee».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.097, de 27 de
dezembro de 1983, que «reajusta os atuais valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, bem como os das pensões, e dá outras providências».
Senado Federal, 28 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 35, DE 1984
Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Cientüice e Tecnológica entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana. concluido em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982.

Art. I? E aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação
Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do
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Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, concluído
em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982.
Parágrafo único. Quaisquer atos de que possam resultar revisão
do Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer programas
e projetos específicos de cooperação, ficam sujeitos à aprovação do
Congresso N acionai.
Art. 2? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § 1?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 36, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n.O 2.089,
de 27 de dezembro de 1983, que "prorroga a
vigência de incentivos fiscais».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 2.089, de 27 de
dezembro de 1983, que «prorroga a vigência de incentivos fiscais»,
Senado Federal, 29 de junho de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § 1?, da Constituição, e eu. Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 37, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei nr 2.090,
de 27 de dezembro de 1983, que «reajusta
os atuais valores de vencimentos e proventos dos funcionários da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras
providénciee»,

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.090. de 27 de
dezembro de 1983, que «reajusta os atuais valores de vencimentos e
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proventos dos funcionários da Secretaria do Tribunal Superior Eleito·
ral, e dá outras providências».
Senado Federal, 29 de junho de 1984.

SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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LEIS COMPLEMENTARES

Publicado no
bro de 1984.

47 - Lei Complementar de 22 de outubro de 1984 - Adapta a Lei
Complementar n:' 15, de 13 de
agosto de 1973, que regula a composição e o funcionamento do Colégio que elegeré o Presidente da República, e dá outras providências,
às disposições da Emenda Constitucional n? 22, de 29 de junho de
1982. Publicada no D.a. de 23 de
outubro de 1984.
48 - Lei Complementar de 10 de dezembro de 1984 - Estabelece normas integrantes do Estatuto da
Microempresa, relativas a isenção
do Imposto sobre circulação de
Mercadorias - IeM e do Imposto
sobre Serviços - ISS. Publicada
no D. O. de 11 de dez em bro de
1984.
.
.

II
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2.165 - Decreto-lei de 2 de outubro
de 1984 - Institui a Gratificação
de Desempenho de Atividades Previdenciárias e dá outras providências. Publicado no D.a. de 3 de outubro de 1984 e retificado no D.a.
de 4 de outubro de 1984....
2.166 - Decreto-lei de 16 de outubro
de 1984 - Institui Gratificação de
Atividades de Assessoramento Especial e de Altos Estudos e Pesquisas, na Escola Superior de Guerra.

5

D.a. de 17 de outu7

2.167 - Decreto-lei de 22 de outubro
de 1984 - Dispõe sobre o recolhimento dos débitos previdenciários
das Prefeituras municipais. Publicado no o.o. de 23 de outubro de
1984 e retificado no D.O, de 26 de
outubro de 1984.

8

2.168 - Decreto-lei de 29 de outubro
de 1984 - Concede isenção de impostos aos bens importados para
substituição ou reparo daqueles
danificados pelas inundações ocorridas na Região Sul do País. Publicado no o.o. de 30 de outubro de
1984.
.
.

9

2.169 - Decreto-lei de 29 de outubro
de 1984 - Altera o Decreto-lei n?
1928, de 18 de fevereiro de 1982,
que dispõe sobre o pagamento
prioritário de débitos de correntes
de compromissos em moeda estrangeira, assumidos pela Administração Pública. Publicado no
D.Q. de 30 de outubro de 1984.

10

2.170 - Decreto-lei de 5 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre a aplicação
da correção monetária aos valores
recebidos a maior pelas distribuidoras de combustíveis, relativos a
ressarcimentos de fretes. Publicado no Ir.O, de 6 de novembro de
1984.

12

11

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PAG.

PAG.

2.171 - Decreto-lei de 13 de novembro de 1984 - Dispõe sobre o reajuste dos benefícios da Previdência
Social. Publicado no D.a. de 14 de
novembro de 1984 e retificado no
D.a. de 26 de novembro de 1984:
2.172 - Decreto-lei de 19 de novembro de 1984 - Altera os valores e
percentuais constantes do Anexo
ao Decreto-lei n? 2.131, de 25 de junho de 1984, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 20 de
novembro de 1984. "
2.173 - Decreto-lei de 19 de novembro de 1984 - Altera o Decreto-lei
n? 1.341, de 22 de agosto de 1974, e
dá outras providências. Publicado
no D.a. de 20 de novembro de 1984
e retificado no D.a de 29 de novembro de 1984.
2.174 - Decreto-lei de 26 de novembro de 1984 - Dispõe sobre a aplicação do disposto no artigo 2? da
Lei n:' 6.732, de 4 de dezembro de
1979, aos funcionários designados
para o exercício, no exterior, de
funções diplomáticas. Pu blicado
no D.a. de 27 de novembro de

1984.
2.175 - Decreto-lei de 27 de novembro de 1984 - Dispõe sobre o recolhimento dos débitos previdenciários das Prefeituras e Autarquias
Municipais. Publicado no D.a. de
28 de novembro de 1984 e retificado
no D.a. de 29 de novembro de 1984.

t.ras providências. Publicado no

D.a. de 5 de dezembro de 1984.

13

14

15

17
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2.176 - Decreto-lei de 29 de novembro de 1984 - Altera o Decreto-lei
n? 2.163, de 19 de setembro de 1984,
que dispõe sobre a adoção de medidas de incentivo à arrecadação federal. Publicado no Ir.O, de 28 de
novembro de 1984.

19

2.177 - Decreto-lei de 3 de dezembro
de 1984 - Altera os valores e percentuais constantes do Anexo ao
Decreto-lei n? 2.149, de 3 de julho
de 1984, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 4 de dezembro de 1984.

20

2.178 - Decreto-lei de 4 de dezembro
de 1984 - Fixa as bases para o
soerguimento da Rede Ferroviária
Federal S.A. - RFFSA, e dá ou-

2.179 - Decreto-lei de 4 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a percepção de vencimento pelos candidatos su bmetidos aos cursos de formação profissional de que trata o
artigo 8? da Lei n:' 4.878, de 3 de
dezembro de 1965, que instituiu o
regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e
do Distrito Federal, e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 5 de dezembro de 1984.
2.180 - Decreto-lei de 4 de dezembro
de 1984 - Concede isenção dos impostos de importação e sobre produtos industrializados aos bens de
capital importados por empresas
concessionárias dos serviços de
transporte ferroviário ou metroviário de passageiros ou de carga. Publicado no D.a. de 5 de dezembro
de 1984.
2.181 - Decreto-lei de 10 de dezembro de 1984 - Restabelece o incentivo fiscal de que trata o Decretolei n? 1.932/82. Publicado no D.a.
de 11 de dezembro de 1984.
2.182 - Decreto-lei de 11 de dezembro de 1984 - Altera a Legislação
do Imposto de Renda. Publicado
no D. a. de 12 de dezembro de
1984....
2.183 - Decreto-lei de 19 de dezembro de 1984 - Descaracteriza como
de interesse da Segurança N acionai os municípios que especifica.
Publicado no Ir.O, de 20 de dezembro de 1984 e retificado no D.a. de
24 de dezembro de 1984. . .

21

23

24

24

25

27

2.184 - Decreto-lei de 20 de dezembro de 1984 - Altera a redação do
artigo 2? do Decreto-lei n? 61, de 21
de novembro de 1966, que modificou a Legislação relativa ao Imposto Único sobre lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos e
dá outras providências. Publicado
no D.a. de 21 de dezembro de

1984.
2.185 - Decreto-lei de 20 de dezembro de 1984 - Dispõe sobre a isenção da Taxa de Melhoramento dos
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Portos. Publicado no D.O. de 21 de
dezembro de 1984.

30

2.186 - Decreto-lei de 20 de dezembro de 1984 - Institui o imposto
sobre serviços de comunicações, e
dá outras providências. Publicado
no D.O. de 21 de dezembro de
1984.

33

2.187 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Altera dispositivo
do Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de
agosto de 1974. Publicado no D.O.
de 27 de dezembro de 1984.

35

2.188 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Institui a Gratificação de Incentivo à Atividade
Médico-Veterinária no Ministério
da Agricultura e dá outras providências. Publicado no D.O. de 27
de dezembro de 1984 e retificado no
D.O. de 28 de dezembro de 1984.

36

2.189 - Decreto-lei de 26 de deaembro de 1984 - Dispõe sobre a
transformação de gratificação deferida aos Engenheiros Agrônomos
do Ministério da Agricultura e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 27 de dezembro de 1984.

38

2.190 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Dispõe sobre os novos percentuais da Gratificação de
Representação de Atividade Diplomática e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 27 de dezembro de 1984.

41

2.191 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Altera o Decreto-lei
n:' 1.341, de 22 de agosto de 1974, e
dá outras providências. Publicado
no D.O. de 27 de dezembro de 1984
e retificado no D.O. de 28 de dezembro de 1984.

42

2.192 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Restabelece a carreira de Procurador da Fazenda Nacional e fixa os respectivos vencimentos básicos. Publicado no D.O.
de 27 de dezembro de 1984. ..

43

2.193 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Inclui no Anexo 11
do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, a Gratificação de

Desempenho das Atividades de
Fiscalização em Abastecimento, e
dá outras providências. Publicado
no D.O. de 27 de dezembro de 1984
e repu bl ic ado no D.O. de28 de dezembro de 1984.
2.194 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Dispõe sobre a
transformação de gratificação deferida aos servidores do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 27 de dezembro de 1984.
2.195 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Dispõe sobre a concessão do incentivo funcional a
que alude o item II do artigo 2? da
Lei n? 6.433, de 15 de julho de 1977,
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 27 de dezembro de
1984...
2.196 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Dispõe sobre a incorporação da Gratificação que
menciona ao provento da aposentadoria e dá outras providências. Publicado no D.O. de 27 de dezembro
de 1984.
2.197 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Autoriza a compensação de imposto de exportação e
dá outras providências. Publicado
no D.a. de 27 de dezembro de
1984.
2.198 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Aplica, no que couber, o disposto nos Decretos-leis
n?s 2.114, de 23 de abril de 1984 e
2.140, de 28 de junho de 1984, aos
Médicos e aos Dentistas, respectivamente, do Hospital das Forças
Armadas. Publicado no D.O. de 28
de dezembro de 1984...
2.199 - Decreto-lei de 26 de dezembro de 1984 - Dispõe sobre a incorporação da Gratificação de Desempenho de Função Essencial à
Prestação Jurisdicional ao provento de aposentadoria. Publicado no
D.O. de 27 de dezembro
de 1984.
,
2.200 - Decreto-lei De 26 de dezembro de 1984 - Altera o Decreto-lei
n? 1.341, de 22 de 'agosto de 1974, e
dá outras providências. Publicado
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no D.Q. de 27 de dezembro de 1984
e retificado no D.a de 28 de dezembro de 1984.
2.201 - Decreto-lei de 27 de dezembro de 1984 - Reajusta o valor do
soldo base do cálculo da remuneração dos militares. Publicado no
D.a. de 28 de dezembro de 1984.

54

56

2.202 - Decreto-lei de 27 de dezembro de 1984 - Altera o Decreto-lei
n? 1.341, de 22 de agosto de 1974, e
dá outras providências. Publicado
no D.O. de 28 de dezembro de

1984.
2.203 - Decreto-lei de 27 de dezembro de 1984 - Dispõe sobre a equiparação de companhias abertas a
empresas nacionais definidas no
artigo 12 da Lei n:' 7.232, de 29 de
outubro de 1984, nas condições e
para os efeitos que estabelece, e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 28 de dezembro de 1984.
2.204 - Decreto-lei de 27 de dezembro de 1984 - Reajusta os atuais
valores de vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis do
Poder Executivo, bem como os das
pensões e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 28 de dezembro de 1984.

57

65

2.209 - Decreto-lei de 28 de dezembro de 1984 - Reajusta os valores
de vencimentos e proventos dos
servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 31 de dezembro de 1984.

65

2.210 - Decreto-lei de 28 de dezembro de 1984 - Reajusta os atuais
valores de vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis do
Distrito Federal, bem como os das
pensões e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 31 de dezembro de 1984.

66

59

III -

60

42 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n?
2.116, de 7 de maio de 1984. que «fixa remuneração de Diplomata Servindo em organismo internacional
e dá outras providências». Publicado no D.O. de 11 de outubro de

2.205 - Decreto-lei de 27 de dezembro de 1984 - Reajusta os valores
de vencimentos e proventos dos
membros da Magistratura Federal,
do Distrito Federal e Territórios e
do Tribunal de Contas da União,
bem como os das pensões e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 28 de dezembro de 1984.

61

2.206 - Decreto-lei de 28 de dezembro de 1984 - Reajusta o limite de
remuneração
estabelecido
pelo
Decreto-lei n:' 1971, de 30 de novembro de 1982. Publicado no D.o.
de 31 de dezembro de 1984.

63

2.207 - Decreto-lei de 28 de dezembro de 1984 - Autoriza a elevação
do capital social do Banco N acional de Crédito Cooperativo S.A. BNCC e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 31 de dezembro de 1984.

2.208 - Decreto-lei de 28 de dezembro de 1984 - Prorroga até 31 de
dezembro de 1985 o prazo estabelecido no Decreto-lei n? 1.846, de 30
de dezembro de 1980. Publicado no
D.O. de 31 de dezembro de 1984.
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43 - Decreto Legislativo de 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n?
2.117, de 7 de maio de 1984, que «altera o Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de
agosto de 1974, e dá outras providências". Publicado no D.O. de 11
de outubro de 1984.

69

44 - Decreto Legislativo de 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n?
2.114. de 14 de abril de 1984, que
"Institui a Gratificação de Incentivo à Atividade Médica na Previdência Social, e dá outras providências». Publicado no D.O. de 11
de outubro de 1984.
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45 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação Sanitária Fronteiriça,
concluido entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Veneaue-

INDICE

PAG.

la, em Caracas, a 19 de fevereiro de
1982. Publicado no D.a. de 11 de
outubro de 1984.
46 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Convênio Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Direções Nacionais de Aduanas (incluídos os
anexos I, V e XIII), celebrado na
cidade do México, a 11 de setembro
de 1981. Publicado no D.a. de 19
de outubro de 1984.
47 - Decreto Legislativo de 1984
Aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, concluído em Brasília, a 9 de fevereiro
de 1982. Publicado no D.a. de 24
de outubro de 1984.
48 - Decreto Legislativo de 1984
Aprova o texto do Acordo sobre o
estabelecimento e os privilégios e
imunidades da Delegação da comissão das Comunidades Européias no Brasil, firmado entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e a Comissão das Comunidades Européias e concluído em
Bruxelas, a 4 de abril de 1984. Publicado no D.a. de 31 de outubro
de 1984.
49 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n:'
2.119, de 14 de maio de 1984, que
"dispõe sobre a incorporação da
Gratificação que menciona ao provento da aposentadoria, e dá outras providências». Publicado no
Ir.O, de 22 de novembro de 1984.
50 - Decreto Legislativo de 1984 _
Aprova o texto da Convenção sobre a Proteção Física do Material
Nuclear, assinado em Viena, a 15
de maio de 1981. Publicado no D.a.
de 29 de novembro de 1984.
51 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Acordo relativo
à construção de uma ponte internacional sobre o Rio 'I'acutu, entre o
Governo da República Federativa
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do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. Publicado no D.a.
de 29 de novembro de 1984.
52 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação Técnica entre o governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República
Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro
de 1982. Publicado no D.O. de 29
de novembro de 1984.

73

74

53 - Decreto Legislativo de 1984
Aprova a reforma de Irahy Moutinho, aluno da Escola Preparatória
de Cadetes de Fortaleza - CE, do
Ministério do Exército. Publicado
no D.a. de 29 de novembro de
1984.
.
.

74

54 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decrete-lei n:'
2.127, de 20 de junho de 1984, que
«altera a legislação do imposto de
renda aplicável aos rendimentos de
cadernetas de poupança do Sistema Financeiro da Habitação». Publicado no D.a. de 5 de dezembro
de 1984,
.
.

75

55 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n:'
2.128, de 20 de junho de 1984, que
«estende a Gratificação de Desempenho das Atividades de Tributação, Arrecadação e Fiscalização
dos Tributos Federais aos Fiscais
de Contribuições Previdenciárias".
Publicado no D.a. de 5 de dezembro de 1984.
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56 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova as Contas do Presidente
da
República,
relativas
ao
exercício financeiro de 1980. Publicado no D.O. de 5 de dezembro de
1984.
.
.
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57 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova as Contas do Presidente
da
República,
relativas
ao
exercício de 1981. Publicado no
D.a. de 5 de dezembro de 1984.
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58 - Decreto Legislativo de 1984 Autoriza o Senhor Presidente da
República a se ausentar do País no

VI

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PAG

PAG.

dia 9 de janeiro de 1985, para um
Encontro de Trabalho com o Senhor Presidente da República Argentina. Publicado no D.O. de 5 de
dezembro de 1984.
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59 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n:'
2.126, de 19 de junho de 1984, que
«inclui a Gratificação de Função
Policial no Anexo II do Decreto-lei
n? 1.360, de 22 de novembro de
1974, e dá outras providências».
Publicado no D.O. de 5 de dezembro de 1984.
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60 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n?
2.125, de 19 de junho de 1984, que
«estabelece correspondência de referências de vencimentos concernentes aos servidores alcançados
pelo artigo I? da Lei n? 6.823, de 22
de setembro de 1980". Publicado no
D.O. de 5 de dezembro de 1984.

78

61 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Tratado da, Comunidade Ibero-americana de Previdência Social, concluído em Quito, a 17 de março de 1982. Publicado no D.O. de 6 de dezembro de

1984.

.
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62 - Decreto Legislativo de 1984
Fixa os subsídios e as verbas de
representação do Presidente e
Vice-Presidente da República, para o período de 15 de março de 1985
a 15 de março de 1991. Publicado
no D.O. de 7 de dezembro de 1984 e
retificado no D.O. de 13 de dezembro de 1984.
.
.
63 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação entre o Governo
da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Cooperativista da Guiana, celebrado em
Brasília, a 5 de outubro de 1982.
Publicado no D.O. de 11 de dezembro de 1984 e retificado no D.a. de
13 de dezembro de 1984.
64 - Decreto Legislativo de 1984
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Científica e Técnica entre o Governo da República
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Federativa do Brasil e o governo
de Antígua e Barbuda, celebrado
em Brasília, em 17 de agosto de
1982. Publicado no D.a. de 11 de
dezembro de 1984. .
.
65 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova o texto do Decreto-lei n?
2.120, de 14 de maio de 1984, que
"dispõe sobre o tratamento tributário relativo a bagagem». Publicado
no D.a. de 11 de dezembro de 1984
e retificado no D.a. de 13 de dezembro de 1984.
.
.
66 - Decreto Legislativo de 1984 Aprova os textos dos Decretos-leis
n?s 2.121, de 16 de maio de 1984,
que "institui a Gratificação de
Apoio à Atividade de Ensino e dá
outras providências»; e 2.123, de 5
de junho de 1984, que «altera a redação de dispositivos do Decretolei nr 2.121, de 16 de maio de 1984,
que instituiu a Gratificação de
Apoio à Atividade de Ensino, e dá
outras providências». Publicado
no D.O. de 11 de dezembro de 1984
e retificado no D.a de 13 de dezembro de 1984.
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7.220 - Lei de 2 de outubro de 1984
- Reajusta a pensão especial concedida pela Lei nr 3.801, de 2 de
agosto de 1960, a Antônia Colombino Souza Naves, viúva do exSenador Abilon de Souza N aves, e
dá outras providências. Publicada
no D.a. de 3 de outubro de 1984...
7.221 - Lei de 2 de outubro de 1984
- Dispõe sobre os cargos de Suplente de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento. Publicada no D.O. de
3 de outubro de 1984
.
7.222 - Lei de 2 de outubro de 1984
- Acrescenta parágrafo ao art. 31
da Lei n? 5.682, de 21 de julho de
1971 - Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, definindo o voto cumulativo. Publicada no D.O. de 3 de outubro de 1984. .
.
7.223 - Lei de 2 de outubro de 1984
- Modifica a redação do § 4? do
art. 543 da Consolidação das Leis
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do Trabalho. Publicada no D.Q. de
3 de outubro de 1984
.
7.224 - Lei de 15 de outubro de 1984
- Autoriza o Departamento N acional de Obras Contra as Secas DNOCS, Autarquia vinculada ao
Ministério do Interior, a doar os
imóveis que menciona, situados no
Município de Iracema, no Estado
do Ceará. Publicada no D.Q. de 16
de outubro de 1984.
.
.
7.225 - Lei de 15 de outubro de 1984
- Dispõe sobre o reposicionamento de servidores do .Plano de Claesificação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras
providências. Publicada no Ir.O,
de 16 de outubro de 1984
.
7.226 - Lei de 15 de outubro de 1984
- Autoriza o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária INCRA, a doar à União o imóvel
que menciona. Publicada no D.Q.
de 16 de outubro de 1984
.
7.227 - Lei de 15 de outubro de 1984
- Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Educação e
Cultura crédito especial até o limite de Crê 8.215.800.000,00 (oito bilhões, duzentos e quinze milhões e
oitocentos mil cruzeiros) para o
fim que especifica. Publicada no
D.a. de 16 de outubro de 1984.
7.228 - Lei de 15 de outubro de 1984
- Autoriza o Poder Executivo a
abrir à Presidência da República,
em favor do Hospital das Forças
Armadas, o crédito especial de Cr$
112.000.000,00, para o fim que especifica. Publicada no D.a. de 16 de
outubro de 1984
.
7.229 - Lei de 22 de outubro de 1984
- Fixa o efetivo da Polícia Militar
do Território Federal do Amapá, e
dá outras providências. Publicada
no D.O, de 23 de outubro de 1984.
7.230 - Lei de 22 de outubro de 1984
- Autoriza o Instituto N acional de
Colonização e Reforma Agrária INCRA, a doar o imóvel que menciona. Publicada no D.a. de 23 de
outubro de 1984
.
7.231 - Lei de 23 de outubro de 1984
- Transfere competência do IN-
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CRA para o Ministério da Agricultura, dispõe sobre o regime jurídico do pessoal do INCRA e dá outras providências. Publicada no
D.a. de 24 de outubro de 1984. ....
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7.232 - Lei de 29 de outubro de 1984
- Dispõe sobre a Política Nacional de Informática e dá outras providências. Publicada no D.O, de 30
de outubro de 1984.

96

7.233 - Lei de 29 de outubro de 1984
- Dispõe sobre o ensino no Ministério da Aeronáutica. Publicada no
D.O, de 30 de outubro de 1984.

110

7.234 - Lei de 29 de outubro de 1984
- Autoriza o Governo do Distrito
Federal a contratar empréstimo interno destinado ao desenvolvimento do Programa Aglomerados Urbanos. Publicada no Ir.O, de 30 de
outubro de 1984. ...

111

7.235 - Lei de 29 de outubro de "1984
- Altera a estrutura da Categoria
Funcional de Bibliotecário, do
Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior, de que trata a Lei n?
5.920, de 19 de setembro de 1973, e
dá outras providências. Publicada
no D.a. de 30 de outubro de 1984.

112

7.236 - Lei de 29 de outubro de 1984
- Altera a estrutura das categorias funcionais de Motorista Oficial, Agente de Portaria e Engenheiro Florestal do Plano de Classificação de Cargos instituído pela
Lei n? 5.920, de 19 de setembro de
1973, e dá outras providências. Publicada no D.Q. de 30 de outubro
de 1984.

113

7.237 - Lei de 29 de outubro de 1984
- Concede pensão especial a Augusto Bento Cirino e dá outras providências. Publicada no Ir.O, de 30
de outubro de 1984.

115

7.238 - Lei de 29 de outubro de 1984
- Dispõe sobre a manutenção da
correção automática semestral dos
salários, de acordo com o Indice
Nacionai de Preços ao Consumidor
- INPC, e revoga dispositivos do
Decreto-lei n? 2.065, de 26 de outubro de 1983. Publicada no Ir.O, de
31 de outubro de 1984.

116

VIII

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PAc.
7.239 - Lei de 5 de novembro de 1984
- Concede pensão especial ao Frei
Peregrino Maria Carneiro de Lima
- OSM. Publicada no D.O. de 6 de
novembro de 1984.

120

7.240 - Lei de 5 de novembro de 1984
- Fixa os valores de retribuição

da Categoria Funcional de Engenheiro de Pesca, do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior, código NS-900, e dá outras providências. Publicada no D.O, de 6 de novembro de 1984.
... . .... . .
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7.241 - Lei de 5 de novembro de 1984
- Concede pensão especial ao Frei

José Maria Carneiro de Lima
OSM. Publicada no Ir.O, de 6 de
novembro de 1984.

121

7.242 - Lei de 5 de novembro. de 1984
- Altera a estrutura de categorias

funcionais do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, de que
trata a Lei n" 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências. Publicada no D.O. de 6 de novembro de 1984.
7.243 - Lei de 6 de novembro de 1984
- Proclama o Marechal-da-Ar Alberto Santos Dumont, Patrono
da Aeronáutica Brasileira, o Marechal-da-Ar Eduardo Gomes, Patrono da Força Aérea Brasileira, e
cria a «Medalha Eduardo Gomes».
Publicada no D.O. de 7 de novembro de 1984.
7.244 - Lei de 7 de novembro de 1984
- dispõe sobre a criação e o funcionamento do Juizado Especial de
Pequenas Causas. Publicada no
D.Q. de 8 de novembro de 1984.
7.245 - Lei de 13 de novembro de
1984 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, à Justiça Eleitoral, o
crédito especial de Crs 161.490:000
(cento e sessenta e um milhões,
quatrocentos e noventa mil cruzeiros) para o fim que especifica. Publicada no D.Q. de 14 de novembro
de 1984 e retificada noD.Q. de 16 de
novembro de 1984.
7.246 - Lei de 13 de novembro de
1984 - Dispõe sobre a criação de
cargos no Quadro Permanente das
Secretarias das Seções Judiciárias
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da Justiça Federal de Primeira
Instância e dá outras providências.
Publicada no D.O. de 14 de novembro de 1984.

134

7.247 - Lei de 13 de novembro de
1984 - Dispõe sobre a criação e extinção de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região e dá outras providências. Publicada no D.O. de 14
de novembro de 1984.
.. . ... . . . .
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7.248 - Lei de 13 de novembro de
1984 - Altera vantagens dos Cargos que especifica. Publicada no
D.O. de 14 de novembro de 1984.

137

7.249 - Lei de 13 de novembro de
1984 - Altera a estrutura da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos de Açúcar e Aleool, do
Grupo-T'rtbutacão, Arrecadação e
Fiscalização, e dá outras providências. Publicada no D.O. de 14 de
novembro de 1984 e retificada no
D.O. de 16 de novembro de 1984.

138

7.250 - Lei de 14 de novembro de
1984 - Acrescenta parágrafo ao artigo I? da Lei n? 883, de 21 de outubro de 1949, que dispõe sobre o reconhecimento de filhos ilegítimos.
Publicada no D.O. de 16 de novembro de 1984.
. .... .... .

139

7.251 ~ Lei de 19 de novembro de
1984 - Dá nova redação ao artigo
245 do Decreto-lei n? 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
Publicada no D.Q. de 21 de novembro de 1984.

139

7.252 - Lei de 23 de novembro de
1984 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Saúde,
crédito especial até o limite de Crê
1.700.000.000 (um bilhão e setecentos milhões de cruzeiros) para o
fim que especifica. Publicada no
D.Q. de 26 de novembro de 1984.·..

140

7.253 - Lei de 23 de novembro de
1984- Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério do Exército crédito especial até o limite de
Crê 245.395.992.000 (duzentos e
quarenta e cinco bilhões, trezentos
e noventa e cinco milhões, novecentos e noventa e dois mil cruzeiros) para o· fim que especifica. Pu-

IX

ÍNDICE

PAG.

blicada no D.O. de 26 de novembro
de 1984.
. . .. . . ... . . ..

141

7.~54

- Lei de 26 de novembro de
1984 - Altera a estrutura da Cate-

goria Funcional de Psicólogo do
Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior, de que trata a Lei n:'
5.920, de 19 de setembro de 1973, e
dá outras providências. Publicada
no D.O. de 27 de novembro de
1~.

142

7.255 - Lei de 26 de novembro de
1984 - Autoriza a reversão ao Mu-

nicípio de São Francisco do Sul,
Estado de Santa Catarina, do terreno que menciona. Publicada no
D.O. de 27 de novembro de 1984. ..
7.256 - Lei de 27 de novembro de
1984 - Estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento
empresarial. Publicada no D.O. de
28 de novembro de 1984.

143

144

7.257 - Lei de 28 de novembro de
1984 - Pixa.» efetivo da Polícia

Militar do Território Federal de
Roraima, e dá outras providências.
Publicada no D.O: de 29 de novembro de 1984.

. . ... . ...

Lei de 3 de dezembro de 1984
- Autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos suplementares até o
limite de Crs 1.855.900.000.000 (um
trilhão, oitocentos e cinqüenta e
cinco bilhões e novecentos milhões
de cruzeiros) e dá outras providências. Publicada no D.O. de 4 de dezembro de 1984. . . .... ... ....

151

7.258 -

Lei de 3 de dezembro de 1984
- Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos
servidores da Câmara dos Deputados e dá outras providências. Publicada no D.O. de 4 de dezembro
de 1984.
. ... . .... . .

Lei de 3 de dezembro de 1984
- Reajusta os atuais valores de
vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado
Federal, e dá outras providências.

Publicada no D.O. de 4 de dezembro de 1984. ... . .....
7.261 - Lei de 3 de dezembro de 1984
- Altera a estrutura da Categoria
Funcional de
Enfermeiro, do
Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior, e dá outras providências.
Publicada no D.O. de 4 de dezembro de 1984.
7.262 - Lei de 3 de dezembro de 1984
- Altera dispositivos do Decretolei n? 29, de 14 de novembro de
1966, que suprime a concessão de
abatimentos de passagens e fretes
no transporte aéreo, dispõe sobre a
requisição de transporte, limita a
concessão de passagem ou frete aéreo gratuito ou de cortesia, e dá outras providências. Publicada no
D.O. de 4 de dezembro de 1984. ..
7.263 - Lei de 3 de dezembro de 1984
- Dispõe sobre a alteração do
Quadro Permanente da Secretaria
do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo e dá outras
providências. Publicada no D.O.
de 4 de dezembro de 1984.
7.264 - Lei de 4 de dezembro de 1984
- Dá nova redação a dispositivos
da Lei n:' 5.292, de 8 de junho de
1967, que dispõe sobre a prestação
do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e
Veterinários, em decorrência de
dispositivos da Lei n? 4.375, de 17
de agosto de 1964. Publicada no
D.O. de 5 de dezembro de 1984.
Lei de 4 de dezembro de 1984
- Institui o Mérito Musical e Popular Lupicínio Rodrigues e dá outras providências. Publicada no
D.O. de 5 de dezembro de 1984. ...
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Lei de 4 de dezembro de 1984
- Altera as contribuições dos segurados obrigatórios do Instituto
de Previdência dos Congressitas IPC, o valor das pensões e dá outras providências. Publicada no
D.O. de 5 de dezembro de 1984.
7.267 - Lei de 5 de dezembro de 1984
- Dispõe sobre a estrutura das
Categorias Funcionais do Grupo-
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Atividades de Apoio Judiciário da
Justiça do Trabalho, altera dispositivos pertinentes e dá outras providências. Publicada no D.O. de 6
de dezembro de 1984. .. .
7.268 - Lei de 5 de dezembro de 1984
- Autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial até o limite de CrS 2.618.723.000,00 (dois
bilhões, seiscentos e dezoito milhões, setecentos e vinte e três mil
cruzeiros), para o fim que especifica. Publicada no Ir.O, de 6 de dezembro de 1984. ..
7.269 - Lei de 5 de dezembro de 1984
- Autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Ministério da Educação e
Cultura, em favor da Empresa
Brasileira de Filmes S.A., o crédito especial de c-s 1.000.000.000 (um
bilhão de cruzeiros) para o fim que
especifica. Publicada no Ir.O, de 6
de dezembro de 1984.
7.270 - Lei de la de dezembro de
1984 - Acrescenta parágrafos ao
art. 145 da Lei n:' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Publicada no D.a. de 11
de dezembro de 1984.
7.271 - Lei de 10 de dezembro de
1984 - Autoriza a reversão ao Municipio de Rio Pomba, Estado de
Minas Gerais, do Imóvel que menciona. Publicada no D.a. de 11 de
dezembro de 1984.
7.272 - Lei de 10 de dezembro de
1984 - Altera a estrutura da Categoria Funcional de Meteorologista,
do Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior, e dá outras provi.
dênclas. Publicada no D.Q. de 11
de dezembro de 1984.
7.273 - Lei de 10 de dezembro de
1984 - Dispõe sobre a Busca e Salvamento de Vida Humana em Perigo no Mar, nos Portos e nas Vias
Navegáveis Interiores. Publicada
no D.Q. de 11 de dezembro de
1984.
7.274 - Lei de 10 de dezembro de
Altera dispositivos do
1984
Decreto-lei n? 7.661, de 21 de junho
de 1945 - Lei de Falências. Publi-
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cada no D.a. de 11 de dezembro de
1984.
174
7.275 - Lei de 10 de dezembro de
1984 - Autoriza a participação, em
comissão de Inquérito, de servidor
ocupante de emprego permanente,
regido pela Consolidação das Leis
do
Trabalho,
aprovada
pelo
Decreto-lei n" 5.452, de 1? de maio
de 1943. Publicada no o.o. de 11
178
de dezembro de1984.
7.276 - Lei de 10 de dezembro de
1984 - Estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o Exercido
Financeiro de 1985. Publicada no
D.a. de 17 de dezembro de 1984.
178
7.277 - Lei de 10 de "dezembro de
1984 - Estima a Receita e fixa a
Despesa do Distrito Federal para o
Exercício Financeiro de 1985. Publicada no D,O, de 17 de dezembro
de 1984.
182
7.278 - Lei de 10 de dezembro de
1984 - Dá nova redação ao artigo
4? da Lei n? 4.594, de 29 de dezembro de 1964, que regula a profissão
de corretor de seguros. Publicada
no D.a. de 11 de dezembro de
1%4.
185
7.279 - Lei de 10 de dezembro de
1984 - Autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação
de . crédito no valor de Crê
169.375.407.930 (cento e sessenta e
nove bilhões, trezentos e setenta e
cinco milhões, quatrocentos e sete
mil, novecentos e trinta cruzeiros).
Publicada no D.Q. de 11 de dezembro de 1984.

186

7.280 - Lei de 11 de dezembro de
1984 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Educação e Cultura, crédito especial no
valor de Crs 4.431.400.000 (quatro
bilhões, quatrocentos e trinta e um
milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para o fim que especifica. Publicada no D.a. de 12 de dezembro
de 1984.

186

7.281 - Lei de 11 de dezembro de
1984 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Educação e Cultura, crédito especial de
Cr$ 2.520.700.000 (dois bilhões, qu inhentos e vinte milhões e setecen-
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tos mil cruzeiros) para o fim que
especifica. Publicada no D.O. de 12
de dezembro de 1984.
187
7.282 - Lei de 11 de dezembro de
1984 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Saúde
crédito especial até o limite de Crê
3.404.505.000 (três bilhões, quatrocentos e quatro milhões, quinhentos e· cinco mil cruzeiros) para o
fim que especifica. Publicada no
D.O. de 12 de dezembro de 1984.
189
7.283 - Lei de 11 de dezembro de
1984 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Educação e Cultura, crédito especial no
valor de Crs 3.312.030.000 (três bilhões, trezentos e doze milhões e
trinta mil cruzeiros), para o fim
que especifica. Publicada no D.O.
de 12 de dezembro de 1984.
190
7.284 - Lei de 11 de dezembro de
1984 - Dispõe sobre a Pensão
Policial-Militar das Polícias Militares dos Territórios Federais do
Amapá e de Roraima, e dá outras
providências. Publicada no D.O.
de 12 de dezembro de 1984.
191
7.285 - Lei de 11 de dezembro de
1984 - Autoriza a reversão ao Município de Barra do Garças, Estado
de Mato Grosso, do terreno que
menciona. Publicada no D.O. de 12
199
de dezembro de 1984. ..
7.286 - Lei de 18 de dezembro de
1984 - Concede pensão especial a
Marcelle Jaulent dos Reis {Beatrtx
Reynal). Publicada no D.O. de 19
200
de dezembro de 1984.
7.287 - Lei de 18 de dezembro de
1984 - Dispõe sobre a regulamentação da profissão de museólogo.
Publicada no D.Q. de 19 de dezembro de 1984 e retificada no D.O. de
21 de dezembro de 1984.
200
7.288 - Lei de 18 de dezembro de
1984 - Acrescenta parágrafo único
ao art. 3~ da Lei n? 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, que trata da assistência judiciária aos necessitados. Publicada no D.O. de 19 de
dezembro de 1984.
7.289 - Lei de 18 de dezembro de
1984 - Dispõe sobre o Estatuto
dos Policiais-Militares da Polícia
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Militar do Distrito Federal e dá outras providências. Publicada no
D.O. de 19 de dezembro de 1984.
7.290 - Lei de 19 de dezembro de
Define a atividade do
1984
Transportador Rodoviário Autônomo de Bens e dá outras providências. Publicada no D.Q. de 20 de
dezembro de 1984.
7.291 - Lei de 19 de dezembro de
1984 - Dispõe sobre as atividades
da eqüideocultura no País e dá outras providências. Publicada no
D.O. de 20 de dezembro de 1984. ..
7.292 - Lei de 19 de dezembro de
1984 - Autoriza O Departamento
Nacionai de Registro do Comércio
a estabelecer modelos e cláusulas
padronizadas destinadas a simplificar a constituição de sociedades
mercantis. Publicada no D.O. de 20
de dezembro de 1984.
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251

252

260

7.293 - Lei de 19 de dezembro de
1984 - Altera a denominação e o
valor de vencimento mensal dos
cargos que especifica e dá outras
providências. Publicada no D.O.
de 20 de dezembro de 1984.

261

7.294 - Lei de 19 de dezembro de
1984 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, a doar o imóvel
que menciona. Publicada no D.O.
de 20 de dezembro de 1984.

262

7.295 - Lei de 19 de dezembro de
1984 - Dispõe sobre o processo de
fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
dos atos do Poder Executivo e os
da administração indireta. Publicada no D.Q. de 20 de dezembro de
1984.

264

7.296 - Lei de 20 de dezembro de
1984 - Concede pensão especial a
Inaldo Raul de Araújo e dá outras
providências. Publicada no D.Q.
de 21 de dezembro de 1984.
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7.297 - Lei de 20 de dezembro de
1984 - Dispõe sobre a criação de
cargos no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Goiás e dá
outras providências. Publicada no
D.Q. de 21 de dezembro de 1984.
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ÍNDICE DO APENSO
I -

DECRETO LEGISLATIVO

41 - Decreto Legislativo de 1984
Autoriza o Senhor Presidente da
República a se ausentar do País no

dia 25 de outubro do corrente ano,
a fim de inaugurar oficialmente a
entrada em funcionamento da Central Hidrelét.rica de Itai pu. Publ icada no D.O. de 2 de outubro de
1984.
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Figuram neste volume as leis complementares, os decretos-leis. os decretos legis-

lativos e as leis que, expedidos no quarto
trimestre de 1984, foram publicados no
Diário Oficial até o último dia útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e republicação estão indicadas no índice.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
E ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
I -

LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR N? 47, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984
Adapta a Lei Complementar n? 15, de
13 de agosto de 1973, que regula a composicão e o funcionamento do Colégio que elegerá o Presidente da República, e dá outras
providências. às disposições da Emenda
Constitucional n? 22, de 29 de junho de
1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. I? Os artigos 4? e 8? e o artigo 1"3 da Lei Complementar n?
15, de ] 3 de agosto de 1973, alterada pelo Decreto-lei n? 1.539, de ]4 de
abril de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4? Cada Assembléia terá 6 (seis) delegados, mais 2
(dois) suplentes, todos indicados pela bancada do respectivo
Partido majoritário, dentre os seus membros.
Parágrafo único. Se- nenhum Partido for majoritário na
Assembléia, às bancadas numericamente iguais caberá a indicação, em proporção, dos delegados.
Art. 5? A indicação, a que se refere o § 2? do artigo 74 da
Constituição, far-se-a por eleição, a realizar-se no mês de outubro deste ano, na sede da Assembléia Legislativa, mediante
convocação e sob a Presidência do Líder do Partido majoritário,
obedecidas as seguintes normas:
I - cada deputado votará em oito nomes;
II - conaiderar-se-ão eleitos delegados da Assembléia os
6 (seis) mais votados e, suplentes, os 2 (dois) que se seguirem
na votação:
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III

havendo empate, resolver-se-á em favor do mais ido-

80;

IV
terminada a apuração, o líder da bancada proclamará O resultado da votação e o comunicará, imediatamente, ao
Presidente da Assembléia;
V - a votação será feita em reunião pública e com a presença de observador do Tribunal Regional Eleitoral.
Parágrafo único. N a hipótese prevista no parágrafo único
do artigo anterior, cada bancada indicará os respectivos delegados e suplentes na forma do -caput deste artigo e de suas alíneas
IH, IV e V. obedecidas, ainda, as seguintes normas:
I - cada deputado votará em quatro nomes; e
II - considerar-se-ão eleitos delegados da Assembléia os'
três mais votados e, suplentes, os que se seguirem na votação,
em cada Partido.
Art. 6? Recebida a comunicação a que se refere o inciso
IV do artigo anterior, o Presidente da Assembléia fará publicar
no Diário Oficial, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, os nomes
dos delegados ao Colégio Eleitoral e os de seus suplentes.
Art. 7? O Presidente da Assembléia Legislativa, dentro de
três dias, contados da publicação referida no artigo anterior, comunicará à Mesa do Senado Federal os nomes e a qualificação
dos delegados e de seus suplentes, encaminhando, ainda, cópias
autenticadas da ata da reunião da bancada do Partido majoritário que os elegeu e da comunicação do respectivo líder.
Parágrafo único. Se, expirado o. prazo, o Presidente da Assembléia não fizer a comunicação a que se refere este artigo, essa providência caberá ao líder da respectiva bancada, dentro de
igual prazo.
Art. 8? Recebida a comunicação, a Mesa do Senado Federal publicará, até 5 de dezembro, no Diário Oficial, a composição do Colégio Eleitoral.
Art. 13. O Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede do Congresso Nacional a 15 de janeiro do ano em que findar o mandato
presidencial»,
Art. 2? E ste lei complementar entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel
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LEI COMPLEMENTAR N? 48, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa, relativas à ieençeo
do Imposto sobre Circulaçào de Mercadorias - ICM, e do Imposto Sobre Serviços
- ISS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta, e seu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. I? Às microempresas ficam assegurados os favores estabelecidos nesta lei complementar, sem prejuízo dos demais benefícios previstos na legislação estadual e municipal.
Art. 2? Para os fins previstos na artigo anterior, os Estados, O,
Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, mediante lei, definirão
as microempresas em função das características econômicas regionais
ou locais, atendendo, ainda, à participação efetiva dessas empresas na
arrecadação dos tributos estaduais ou municipais.
§ I? A definição da microempresa deverá ser feita de forma a que
a isenção não acarrete perda de receita superior a 5% (cinco por cento)
do montante estimado para a arrecadação do imposto isento, na forma
do artigo 3?, desta lei complementar, e a que a receita bruta anual da
microempresa não exceda o limite máximo, estabelecido em lei federal,
para o seu tratamento favorecido e diferenciado.
§ 2? A definição a que se refere este artigo será baixada no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência desta lei cornplementar.
§ 3? Vencido o prazo refer-ido no § 2?, deste artigo, enquanto a lei
estadual ou municipal não estabelecer outra definição, considerar-se-á
microempresa a que tiver receita bruta anual igualou inferior a:
a) 10.000.(dezmil) ORTN, no âmbito estadual;
b) 5.000 (cinco mil) ORTN, no âmbito municipal.
§ 4? Para os efeitos previstos no § 3? deste artigo, tomar-se-á por
referência o valor da üRTN vigente no mês de janeiro de cada ano, devendo a receita bruta anual ser apurada no período de janeiro a 31 de
dezembro.
§ 5? N o primeiro ano de atividade, o-limite da receita bruta será
calculado proporcionalmente ao número de meses decorridos entre o
mês da constituição da empresa e 31 de dezembro do mesmo ano.

Art. 3? As microempresas definidas na forma do artigo 2?, desta
lei, fica:r;n isentas:
I - do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias, quanto às saídas de mercadorias e ao fornecimento de alimentação que realizarem;
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11 - do imposto municipal sobre a prestação de serviços
de qualquer natureza.
Parágrafo único. A isenção referida no inciso I deste artigo não se
estende às saídas de mercadorias, expressamente relacionadas em lei
estadual, que fiquem sujeitas ao regime de substituição tributária já
instituído ou que venha, efetivamente, a se instituir no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados da vigência desta lei complementar.
Art. 4? As microempresas que deixarem de preencher os requisitos para o seu enquadramento nesta lei complementar ficarão sujeitas
ao pagamento dos tributos incidentes sobre o valor da receita bruta que
exceder o limite fixado no seu artigo 2? ou na lei estadual ou municipal, bem como sobre os fatos geradores que vierem a ocorrer após o fato ou situação que tiver motivado o desenquadramento.
Art. 5? Nos limites de sua competência, a legislação estadual ou
municipal orientar-se-á no sentido de conceder redução ou dispensar as
microempresas do pagamento das taxas vinculadas ao exercício do poder de policia, bem como de eliminar ou simplificar cumprimento de
obrigações tributárias acessó tia ea que estiverem sujeitas.
Art. 6? Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e, os Municípios poderão considerar extintos os débitos das microempresas para com a Fazenda Estadual .ou Municipal, de natureza tributária, vencidos até a data da vigência desta lei complementar, inscritos ou não, como divida ativa, ajuizados ou não.

°

Art. 7? E sta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Gaivêas
M urilo Badaró

José Fiá via Pécara

11 DECRETO-LEI

N~

DECRETOS-LEIS
2.165, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Institui a Gratificação de Desempenho
de Atividades Previdenciárias, e dá outras

providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item 111, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica alterado o Anexo 11 do Decreto-lei n? 1_341, de 22 de
agosto de 1974, na forma do anexo a este decreto-lei.
Art. 2~ A Gratificação de Desempenho de Atividades Previdenciárias será deferida a servidores do Ministério da Previdência e Assistência Social e das autarquias da Previdência Social, em efetivo
exercício, excetuados os integrantes das Categorias Funcionais de Médico (NS-901 i, Odontólogo (NS-909), e dos Grupos Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF-600) e Serviços Jurídicos (SJ-llOOi.
§ 1 ~ A gratificação de que trata este artigo corresponderé a 20%
do valor do vencimento ou salário de maior referência da Categoria
Funcional de que for integrante ou a que corresponder seu emprego
atual.
§ 2? Para fins deste decreto-lei considerar-se-ão como de efetivo
exercício exclusivamente os afastamentos em virtude de:
ai férias;
b) casamento;
c] luto;
d) licença a gestantes ou para tratamento de saúde do próprio servidor;
e) licença especial;
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1) viagem em objeto de serviço;

g) missão ou estudo no estrangeiro, quando autorizado pelo
Presidente da República ou pelo Ministro de Estado;
h) indicação para ministrar ou receber treinamento ou aperfeiçoamento funcional, desde que o programa tenha sido aprovado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 3? As gratificações instituídas por este decreto-lei e pelo
Decreto-lei n? 2.117, de 7 de maio de 1984, integram o salário de contr
buição para fins de Previdência Social e incorporam-se aos proventos
de inatividade dos funcionários que a elas fizerem jus.
Art. 4? O exercício de cargos e funções de provimento em confiança por servidores da Previdência Social, no âmbito do MP AS e do SINPAS, não prejudicará a percepção da gratificação de que trata este
decreto-lei.
Art. 5? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei, cujos efeitos retroagem aI? de setembro de 1984, correrão à conta das
dotações próprias constantes do orçamento da União e das Autarquias
Previdenciárias.
Parágrafo único. Na hipótese de haver insuficiência de recursos
orçamentários no orçamento das Autarquias, a sua complementação poderá ser atendida à conta de dotações a serem consignadas no Orçamento Geral da União.
Art. 6? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
í-

JOÃO FIGUEIREDO

Jarbas Passarinho
Delfim Netto
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ANEXO AO DECRETO-LEI N? 2.165, DE 2-10-84
(art. 1?1
Gratificação de Desempenho de Atividades Previdenciárias
Anexo II do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974
(artigo 6?, inciso nn

Denominação das Gratificações e
Indenizações

XXVIII - Gratificaçáo de Desempenho de Atividades Previdenciárias.

Definição

Bases e Concessão

Gratificação devida aos
servidores
em
efetivo
exercício na Previdência
Social.

20% (vinte por cento) calculados sobre o valor do vencimento da maior referência
da categoria funcional do servidor.

DECRETO-LEI n? 2.166, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Institui Gratificação de Atividades de
Assessoramento Especial e de Altos Estudos e Pesquisas, na Escola Superior de
Guerra.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica instituída, na Escola Superior de Guerra, a Gratificação de Atividades de Assessoramento Especial e de Altos Estudos e
Pesquisas, com bases de concessão e valor estabelecidos em Regulamento específico.
§ I? A Gratificação será concedida mediante designação individual para a Junta Consultiva e Corpo Permanente da Escola Superior
de Guerra.
§ 2? A designação referida neste artigo só poderá recair em pessoas que exerçam efetivamente assessoramento especial, como membro,
na Junta Consultiva, ou atividades de altos estudos e pesquisas no
Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra.
Art. 2? A Gratificação de que trata o artigo anterior não será considerada como base de cálculo para qualquer vantagem, e os seus reajustes obedecerão as mesmas condições e parâmetros estabelecidos para os vencimentos e salários dos servidores civis da União.
Art. 3? A despesa decorrente da execução deste decreto-lei correrá à conta dos recursos orçamentários da Escola Superior de Guerra.
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Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.167, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre o recolhimento dos débitos previdenciários das Prefeituras mu-

nicipais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, inciso 11, da Constituição, e considerando a necessidade de ser promovida, em condições viáveis, a quitação dos débitos
das Prefeituras municipais com a Previdência Social,
DECRETA:
Art. I? Os débitos das Prefeituras municipais relativos a contribuições previdenciárias e às somas arrecadadas pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS em
favor de terceiros serão recolhidos na forma estabelecida neste decretolei.

Art. 2? Os débitos existentes até 31 de outubro de 1984 serão consolidados pelo valor do principal e recolhidos de uma única vez até 30
de novembro de 1984.
Art. 3? Efetuado o recolhimento do principal, na forma prevista
no artigo 2?, as Prefeituras poderão recolher a correção monetária, reduzida a 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido, em 48 prestações mensais iguais e sucessivas, isentas de qualquer acréscimo.
Art. 4? As Prefeituras que efetuem os pagamentos previstos nos
artigos 2? e 3? ficarão isentas de multa e de juros de mora.
Art. 5? Os pagamentos a que se referem os artigos 2? e 3? serão
feitos independentemente do recolhimento em dia das somas devidas a
partir de 31 de outubro de 1984.
Art. 6? Às Prefeituras que cumpram o disposto neste decreto-lei
poderá ser fornecida pelo lAPAS certidão de inexistência de débito
CQm a Previdência Social.
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Art. 7? Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Jarbas Passarinho
Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 2.168, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Concede ieencao de impostos aos bens
importados para substituição ou reparo daqueles danificados pelas inundações ocorridas na Região Sul do Pais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
D E C R E T A:
Art. I? Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, até 28 de fevereiro de 1985, os equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, ferramentas e utensílios,
bem como partes, peças, acessórios e componentes desses bens, importados por estabelecimentos industriais situados nos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, desde que sem similar nacional e destinados à substituição ou reparo de bens de capital, de procedência estrangeira, danificados pelas inundações ocorridas em agosto
de 1984 na Região Sul do País.
§ I? São condições cumulativas para aplicação do disposto neste
artigo:
I - que o estabelecimento industrial a que se destinem os
bens referidos no caput esteja situado em município atingido
pelas inundações ocorridas em agosto de 1984 e reconhecido em
situação de emergência ou em estado de calamidade pública pelo Governo Federal;
11 - que as instalações produtivas do estabelecimento tenham sido inundadas e seus equipamentos danificados pelas
águas das enchentes.
§ 2? É facultado ao Ministro da Fazenda estender a isenção à im- .
portação de matérias-primas, sem similar nacional, em quantidade
equivalente àquela inutilizada no estoque e àquela utilizada na produção de bens perdídos pelo industrial em virtude da inundação.
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Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.169, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Altera o Decreto-lei n:' 1.928. de 18 de
fevereiro de 1982, que dísoãe sobre o pagamento prioritário de áeoitoe decorrentes de
compromissos em moeda estrangeira, assumidos pela Administração Pública.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, ítem 11, da Constituição,

D E C R E T A:
Art. I? O caput do artigo l?e os artigos 2? e 3? do Decreto-lei n?
1.928, de ] 8 de fevereiro de 1982, passam a vigorar a seguinte redação:
«Art. I? O pagamento, nos respectivos vencimentos, dos
débitos decorrentes de compromissos em moeda estrangeira,
que contarem ou não com a garantia do Tesouro N ac ional. por
fiança ou aval, outorgada diretamente ou concedida por intermédio de instituição financeira oficial, terá prioridade absoluta
nos cronogramas financeiros de desembolso dos órgãos da administração pública direta, das entidades de administração indireta e suas subsidiárias e das demais entidades sob controle
acionário direto ou indireto da União ou de suas autarquias,
bem como das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público, que hajam assumido tais compromissos.
Art. 2? O pagamento, pelo Banco do Brasil S.A., à ordem
do Tesouro Nacional, de compromisso em moeda estrangeira,
não saldado pelos devedores nas datas contratuais de vencimento, importará na indisponibilidade dos recursos existentes, ou
que venham a ingressar, nas contas dos órgãos ou entidades devedoras abertas em quaisquer instituições financeiras, até o
quanto baste para compensar o valor equivalente, em moeda
nacional, à data do efetivo pagamento, do principal, juros demais despesas financeiras.
§ l ? Ao Ministro da Fazenda caberá expedir as instruções
para aplicação do disposto neste artigo.
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§ 2? Caberá ao Banco do Brasil S.A., na data em que efetuar o pagamento:
a) comunicar o fato ao Banco Central do Brasil;
b) notificar o órgão ou entidade devedora para, no prazo de
30 dias, efetuar o ressarcimento.
§ 3? Caberá ao Banco Central do Brasil:
a) expedir às instituições fin-anceiras as ordens necessárias
à execução do disposto neste artigo;
b) promover incontinenti a transferência dos recursos tornados indisponíveis, até o montante suficiente para a liquidação
do débito.
§ 4? Caso o órgão ou entidade devedora não providencie a
liquidação do débito no prazo fixado na notificação a que se refere o item b do § 2?, será automaticamente debitada multa de
10% sobre o saldo do principal e acessórios.
§ 5? Os pagamentos ou créditos para amortização do débito serão imputados na seguinte ordem:
a) na multa;
bj nos juros e despesas financeiras;
c) no principal.
§ 6? A conversão, em moeda nacional, dos valores a que
se refere este artigo, será feita com base na taxa de câmbio, para venda, vigente na data da notificação feita pelo Banco do
Brasil S.A.
§ 7? A partir da data da notificação, e até seu efetivo pagamento, o débito será corrigido monetariamente, segundo a variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e vencerá juros à taxa de 1 % (um por cento) ao mês.

§ 8? O débito inscrito como Dívida Ativa da União, na forma deste decreto-Iei,ficará sujeito ao encargo de que tratam o
artigo 1? do Decreto-lei n? 1.025, de 21 de outubro de 1969, o artigo 3? do Decreto-lei n? 1.569, de 8 de agosto de 1977, e o artigo
3? do Decreto-lei n? 1.645, de 11 de dezembro de 1978.
§ 9? Os valores recolhidos após a inscrição dos débitos como Dívida Ativa da União serão aplicados pelo Banco do Brasil
S .A. na liquidação de eventuais responsabilidades do Tesouro
N acionaI junto àquele banco, desde que resultantes de pagamentos efetuados no Exterior na forma deste decreto-lei.

Art. 3? Dentro de 90 (noventa] dias do vencimento do prazo a que se refere o item b do § 2? do artigo anterior, o Banco
do Brasil S.A.:
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I - enviará à Procuradoria da Fazenda Nacional, para
fins de apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa da
União, de acordo com a legislação pertinente, demonstrativo do
débito, com a indicação da data do 'pagamento efetuado à ordem
do Tesouro N ac ional e da taxa de conversão, em moeda nacional, do valor do débito em moeda estrangeira; os nomes e respectivas qualificações dos componentes da" diretoria da entidade
devedora, em exercício na data do inadimplemento, e bem assim
a cópia do contrato financeiro respectivo;
II - remeterá ao Tribunal de Contas da União, à
Secretaria-Geral do Ministério da Fazenda e à Secretaria-Geral
do Controle Interno, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, cópia do demonstrativo a que alude o item,
anterior».
Art. 2? O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984, 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECR.ETO-LEI N? 2.170, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a aplicação da correção
monetária aos valores recebidos a maior pelas distribuidoras de combustiveis, relativos a ressarcimentos de fretes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Aos valores relativos a ressarcimentos de fretes; recebidos a maior pelas distribuidoras de combustíveis, será aplicada a correção monetária pelo Conselho Nacional do Petróleo.
Parágrafo único. A correção monetária, referida neste artigo, será
calculada multiplicando-se o valor recebido a maior pelo coeficiente obtido com a divisão do valor nominal reajustado da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional - ORTN, no mês em que se efetivar a restituição, pelo valor da ORTN no mês em que ocorrer o ressarcimento.
Art. 2? O disposto neste decreto-lei será aplicado, inclusive, aos
valores pendentes de apuração.
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Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO-LEI N? 2.171, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o reajuste dos beneficios
da Previdência} Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O reajuste dos benefícios de média ou longa duração a
cargo da Previdência Social far-se-á sempre que for alterado o salário
mínimo, sendo devido a contar da data em que este entrar em vigor.
Art. 2? Os índices do reajustamento serão os mesmos da política
salarial, considerando-se corno mês básico o do início da vigência do
novo salário mínimo.
§ I? Para fins do enquadramento do valor do benefício nas faixas
adotadas pela política salarial será considerado, a partir da vigência do
presente decreto-lei, o novo salário-mínimo.
§ 2? Consideradas as possibilidades financeiras do Sistema N acional de Previdência e Assistência Social - SINPAS, notadamente a
evolução da folha de salário s-de-contribuição dos segurados ativos, o
Ministro da Previdência e Assistência Social poderá fixar índices superiores -aos previstos neste artigo, levando em consideração a faixa percentual destinada à livre renegociação entre empregados e empregadores.
Art. 3? Nenhum benefício reajustado poderá ser superior a 90%
(noventa por cento) do maior valor-teto vigente na data do reajustamento.
Art. 4? Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
retro agido seus efeitos a I? de novembro de 1984.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho
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DECRETO-LEI N? 2.172, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera os valores e percentuais oonstentes ·do anexo ao Decreto-lei n.o 2.131. de
25 de junho de 1984, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência que
lhe confere o artigo 55, item 111, da Const.ituicão, e tendo em vista o
disposto no artigo 144, § 4? da Constituição e nos artigos 61 a 63 da Lei
Complementar n? 35, de 14 de março de 1979,
DECRETA:
Art. 1? O anexo ao Decreto-lei n? 2.131, de 25 de junho de 1984,
passa a vigorar com os valores e percentuais constantes do anexo a este decreto-lei.
Art. 2? Para efeito da equivalência de que trata o artigo 63 da Lei
Complementar n?35. de 14 de março de 1979 consideram-se vencimentos exclusivamente o vencimento-base e a representação inerentes aos
cargos de Secretários de Estado e de Secretários de Governo do Distrito Federal.

Art. 3? A despesa decorrente deste decreto-lei correrá à conta das
dotações do Orçamento Geral da União para o exercício de 1984.
Art. 4? Em nenhuma hipótese poderão ser pagos vencimentos superiores aos fixados neste decreto-lei.
§ I? O Tesouro Nacional não se obriga a efetuar o pagamento resultante das decisões dos Tribunais em procedimentos administrativos,
que importem elevação de vencimentos.
§ 2? O funcionário que requisitar ou autorizar adiantamentos, à
conta de crédito orçamentário ou adicional, para atender o pagamento
de despesa decorrente da decisão declaratória administrativa contrária
ao disposto neste artigo, incidirá nas sanções do artigo 315 do Código
Penal, além da devol ucâo da quantia paga e demais cominações legais.

Art. 5? Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
rs-voga d as as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
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ANEXO
(Artigo I? do Decreto-lei n" 2.172, de 19 de novembro de 1984)

Vencimentos
(Cr$ 1,00)

Representação

Supremo Tribunal Federal
Ministro do Supremo Tribunal Federal

2.016.131

100%

Justiça. Federal
Ministro do Tribunal Federal de Recursos
Juiz Federal.

1.814.520
1.612.907

80%
70%

Justiça Militar
Ministro do Superior Tribunal Militar
Auditor Corregedor.
Auditor Militar.
Auditor Substituto

1.814.520
1.612.907
1.612.907
1.111.293

80%
75%
70%
60%

Justiça do Trabalho
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
Juil.' de Tribunal Regional do Trabalho
Juiz Presidente de Junta de Conciliação- e Julgamento
Juiz do Trabalho Substituto

1.814.520
1.713.714
1.612.907
1.411.293

80%
75%
70%
60%

Justiça do Distrito Federal e Territórios
Desembargador.
Juiz de Direito
Juiz Substituto

1.713.714
1.612.907
1.411.293

75%
70%
60%

Tribunal de Contas da União
Ministro do Tribunal de Contas da União
Auditor do Tribunal de Contas da União

1.814.520
1.713.714

80%
75%

Órgãos/Cargos

II

111 -

IV

V

-

-

VI -

DECRETO-LEI N? 2.173, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera o Decreto-lei n? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica alterado o Anexo U do Decreto-lei n" 1.341. de 22 de
agosto de 1974, na forma do anexo a este decreto-lei.
Art. 2? Somente se concederá a Gratificação aos funcionários no
efetivo exercício dos respectivos cargos.
Parágrafo único. Considerar-se-ão como do efetivo exercício, para
os fins deste artigo, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
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c) luto;
d) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;
g) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República;
h) investidura, na Administração Direta e Autárquica da
União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS-100 e LT-DAS-1001, de funcôes de nível superior do
Grupo-Direção e Assistência Intermediária (DAI-llOI.
Art. 3? A Gratificação Judiciária, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos do funcionário que a
tenha percebido na data da aposentadoria.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o correspondente
à média dos percentuais atribuídos ao funcionário, nos doze meses imediatamente anteriores à inativação.
Art. 4? Aos funcionários já aposentados a incorporação da Grat.ificação Judiciária Iar-se-a na razão da metade do percentual máximo
atribuído à categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Art. 5? A concessão da Gratificação· Judiciária não exclui a percepção, cumulativa, de outras gratificações a que façam jus legalmente
os funcionários alcançados por este decreto-lei, inclusive a Gratificação
de Nível Superior, observado o limite fixado no artigo I? do Decreto-lei
n? 1_971, de 30 de novembro de 1982.
Parágrafo único. Os funcionários a que se refere este artigo não
fazem jus à Gratificação de Produtividade, instituida pelo artigo la do
Decreto-lei n? 1.445, de 1976.
Art. 6? Às despesas decorrentes da execução deste decreto-lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art. 7? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
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ANEXO
IArtigo 1? do Decreto-lei n? 2.173, de 19 de novembro de 1984)
..ANEXO H»
(Artigo 6?, item lII, do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974)

Denominações das Gratificações e
Indenizações

Gratificação Judiciária

Definições

Bases de Concessão

Devida aos funcionários
pertencentes aos Órgãos
do Poder Judiciário da
União, do DF e dos Territórios.

Até 80% (oitenta por cento)
calculados sobre o valor do
vencimento do cargo efetivo,
na conformidade de critério a
ser estabelecido em regulamento do Supremo Tribunal
Federal.

DECRETO-LEI N? 2.174, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a aplicação do disposto
no artigo 2? da Lei n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979, aos funcionários designados
para o exercicio, no exterior, de tunçõee
diplomáticas.

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 55, item IIl, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O disposto no artigo 2? e seguintes da Lei n? 6.732, de 4 de
dezembro de 1979, aplica-se aos funcionários designados para o
exercício, no exterior, das funções diplomáticas de caráter permanente
de chefe de Missão Diplomática ou de Repartição Consular de carreira,
de Ministro-Conselheiro em Embaixada ou Missão permanente junto a
organismo internacional, de Conselheiro e de Chefe de Setor.
§ 1? O cálculo das importâncias a serem adicionadas ao vencimento far-se-á nos termos do caput e alínea b do artigo 2? da Lei n?
6.732, de 1979, e incidirá sobre os atuais valores das funções de confiança especificadas no Anexo I ao Decreto-lei n? 1.746, de 27 de dezembro
de 1979.
§ 2? Para os efeitos do disposto neste artigo, aplica-se ao Chefe
de Setor o valor a que se refere o parágrafo anterior atribuído a Cônsul
e Conselheiro de Embaixada.
Art. 2? O disposto neste decreto-lei não surtirá efeitos, financeiros ou de contagem de exercício de chefia de Setor, retroativos.
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Art. 3? E ste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

DECRETO-LEI N? 2.175, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o recolhimento dos débitos previdenciários das Prefeituras e Autarquias Municipais.

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 55, inciso 11, da Constituição, e considerando a necessidade de
serem reformuladas as condições para quitação dos débitos das Prefeituras e Autarquias Municipais com a Previdência Social,
DECRETA:
Art. I? OS débitos de contribuições previdenciárias das Prefeituras e das Autarquias Municipais até a competência setembro de 1984,
inclusive os inscritos como dívida ativa, poderão ser liquidados até 29
de março de 1985, nas condições seguintes:
I - recolhimento do principal do dêbito e de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor da correção monetária devida até a data da assinatura do termo de confissão de dívida, em até 48
(quarenta e oito) prestações mensais, iguais e sucessivas, isentas de novos acréscimos;
II - recolhimento, nos prazos legais, das contribuições
que se vencerem a partir da competência outubro de 1984.
Parágrafo único. Comprovado o recolhimento do débito parcelado
na forma do item I e das contribuições vincendas referidas no item
lI, estarão automaticamente dispensados os juros de mora contados até
a data da assinatura da confissão da dívida e os 75% (setenta e cinco
por cento) de correção monetária não incluídos no acordo de parcelamento.
Art. 2? As Prefeituras e Autarquias Municipais com débitos em
regime de parcelamento poderão usufruir dos benefícios previstos neste
decreto-lei em relação ao saldo da dívida.
Parágrafo único. Os parcelamentos concedidos com base no
Decreto-lei n? 2.167, de 22 de outubro de 1984, ficam convalidados, dispensada qualquer providência.
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Art. 3? A falta do cumprimento de qualquer 'das condições esta belecidas no artigo I? importará na rescisão do acordo de parcelamento,
com a perda das vantagens ali previstas .e a atualização da correção
monetária e dos juros de mora, que passam a ser devidos integralmente.
Art. 4? Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto-lei n? 2.167, de 22 de outubro de 1984, e as demais
disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Jarbas Passarinho
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.176, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera o Decreto-lei n:' 2.163, de 19 de
setembro de 1984, que dispõe sobre a adoção de medidas de incentivo à erreceâeçüo
federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no, uso das atr ibuições que lhe
são conferidas pelo artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O caput do artigo I? e o artigo 11, do Decreto-lei n:' 2.163,
de 19 de setembro de 1984, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1? Os débitos para com a Fazenda Nacional, de natureza tributária, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31
de dezembro de 1982, inscritos, ou não, como Dívida Ativa da
União, ajuizados ou não, poderão ser pagos, de uma só vez, com
dispensa das multas e dos juros de mora, até 28 de dezembro de
1984".
«Art. 11. O débito inscrito como Dívida Ativa da União
poderá, antes do respectivo ajuizamento, ser pago, com a atualização monetária e os acréscimos legais devidos, em até três cotas, independentemente de requerimento do devedor, dispensadas as exigências do procedimento regular de parcelamento».
Art. 2? Fica acrescentado ao artigo I?, do Decreto-lei n ? 2.163, de
19 de setembro de 1984, o seguinte § 6?:
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«§ 6? Os débitos para com a Fazenda Nacional, de caráter
não tributário, vencidos até 31 de dezembro de 1982, inscritos
como Dívida Ativa da União, ressalvada a hipótese prevista no
§ I?, poderão ser pagos, de uma só vez, no prazo previsto neste
artigo, com a dispensa de juros de mora e do encargo de que
trata o artigo I?, do Decreto-lei n:' 1.025, de 21 de outubro de
1969, artigo 3?, do Decreto-lei n ? 1.569, de 8 de agosto de 1977,
na redação dada pelo artigo 12, deste decreto-lei e artigo 3?, do
Decreto-lei n? 1.645, de 11 de dezembro de 1978".
Art. 3? Revogadas as disposições em contrário, este decreto-lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.177, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera os valores e percentuais conetentes do anexo ao Decreto-lei n? 2.149, de
3 de julho de 1984, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência que
lhe confere o artigo 55, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Anexo ao Decreto-lei n? 2.149, de 3 de julho de 1984, na
parte que se refere aos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, passa a vigorar com os valores e percentuais constantes do anexo a este decreto-lei.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 3? Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 20 de novembro de 1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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ANEXO
(Artigo 1? do Decreto-lei n ? 2.177, de 3 de dezembro de 1984)

Carg-os

Conselheiro
Auditor

Vencimentos

to-s 1,00)

Rep resentacão

1.713.714
1.612.907

75%
70%

DECRETO-LEI N? 2.178, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Fixa as bases para o soerguimento da
Rede Ferroviária Federal S.A. ~ RFF8A, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? A partir de 1? de janeiro de 1985, o cumprimento de obrigações financeiras resultantes de operações de crédito, internas e externas, contraídas até 31 de dezembro de 1984 pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, correrá à conta de recursos do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. A cobertura das obrigações financeiras decorrentes de operações de crédito, internas e externas, que vierem a ser contraidas pela RFFSA a partir de 1? de janeiro de 1985, será de exclusiva
responsabilidade da empresa, não se destinando recursos do Tesouro
Nacional para essa finalidade.
Art. 2? Os valores que a União vier a despender, anualmente, em
decorrência do disposto no artigo anterior, serão contabilizados como
adiantamento à empresa para futuros aumentos de capital.
Art. 3? O Poder Executivo, com o objetivo de solucionar os desequilíbrios técnicos, operacionais e financeiros da RFFSA e em complementação ao disposto nos artigos anteriores, fará cumprir as seguintes
diretrizes:
a) adoção, até o ano de 1987, de reajustamentos tarifários
que assegurem, em termos reais, o valor do produto médio ferroviário e atribuição de liberdade tarifária à RFFSA, a partir
de 1988, para os serviços passíveis de competição com iguais ou
outras modalidades de transportes;
b) concessão pela União, de compensação financeira à
RFFSA, a título de normalização contábil, restrita apenas ao
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caso de decisão governamental voltada a propiciar transporte
ferroviário a preços menores que o seu custo econômico e quando a existência de transporte ferroviário decorra de interesse
nacional;
c) formulação pela RFFSA de um programa plurianual de
investimentos, de natureza empresarial, sujeito a rígidos critérios de seleção de prioridades, que avaliem a oportunidade, eficácia e rentabilidade dos projetos, compatíveis com a disponibilidade dos recursos próprios destinados a aplicações de capital,
assim entendidos os gerados diretamente por sua atividade comercial e os decorrentes da normalização contábil a que se refere a alínea anterior;
d) eliminação, mediante programações anuais, dos serviços
ferroviários antieconômicos que não estejam na situação prevista na alínea b deste artigo.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto na alínea c deste artigo,
até o ano de 1987, os programas de investimento financiados por agências governamentais e internacionais, para os quais serão assegurados
recursos do Tesouro, a fim de atender as necessidades de contrapartida.
Art. 4? Fica o Poder Executivo autorizado a promover, quando
julgado conveniente, e respeitadas as normas e interesses dos agentes
financeiros nacionais credores, negociações da dívida interna contraída
pela RFFSA até 31 de dezembro de 1984, inclusive através de sua
transformação em participação acionária desses agentes no capital da
RFFSA.
Art. 5? O Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e o Ministro dos Transportes expedirão instruções
para o cumprimento do disposto nos artigos anteriores.
Art. 6? Este decreto- lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4
República.

de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Cloreldino Soares Severo
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 2.179, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a percepção de vencimento pelos candidatos submetidos aos cursos
de formação orotíeeioruii de que trata o artigo 8." da Lei n." 4.878. de 3 de dezembro de
1965. que instituiu o regime jurídico peculiar
aos funcionários policiais civis da Uníeo e
do Distrito Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Enquanto aluno do curso de formação profissional a que
alude o artigo 8? da Lei n:' 4.878, de 3 de dezembro de 1965, realizado
para o provimento de cargos integrantes do Grupo-Polícia Federal, o
candidato perceberá 80% (oitenta por cento) do vencimento fixado para
primeira referência da classe inicial da categoria funcional a que concorra.
Art. 2? Os servidores da Administração Direta da União e das
Autarquias Federais, dos Estados, Municípios, Governo do Distrito Federal e dos Territórios Federais, submetidos aos cursos de formação
profissional, poderão optar pela retribuição do cargo ou emprego efetivos de que sejam titulares.
Art. 3? Sobre o vencimento a que se refere o artigo I? deste
decreto-lei incidirá o desconto para a Previdência Social, na mesma base do efetuado aos funcionários civis da União.
Parágrafo único. Os servidores que optarem pela retribuição do
cargo ou emprego efetivos continuarão contribuindo para a instituição
previdenciária a que estiverem vinculados na data do início do curso de
formação profissional.
Art. 4? Será considerado de efetivo exercício o período em que o
servidor da Administração Direta da União e das autarquias federais
freqüentarem o curso de formação profissional.
Art. 5? As despesas decorrentes da execução do disposto neste
Decreto-lei correrão à conta das dotações constantes do orçamento da
União.
Art. 6? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO·LEI N° 2.180, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Concede isenção dos impostos de importação e sobre produtos industrializados
aos bens de capital importados por empresas concessionárias dos serviços de transporte ferroviários ou metroviário de passageiros ou de carga.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados os equipamentos, máquinas, veículos,
aparelhos,. instrumentos, partes, peças, acessórios, ferramentas e
utensílios, importados por empresas concessionárias dos serviços de
transporte ferroviário ou metroviário e passageiros ou de carga, desde
que sem similar nacional e destinados a emprego exclusivo na execução
dos referidos serviços.
§ I? Para efeito de reconhecimento do benefício pela autoridade
fiscal, deverá o importador apresentar declaração do órgão competente
do Ministério dos Transportes de que os bens importados são 'necessários e adequados, em espécie, quantidade e valor, à execução dos serviços mencionados no caput.
§ 2? A exigência contida no parágrafo anterior não se aplica às
importações previstas em acordos de participação com a indústria nacional homologados antes da data da vigência deste decreto-lei, amparadas por Guias de Importação emitidas anteriormente à referida data.
Art. 2? O Ministro da Fazenda baixará os atos normativos necessários à aplicação do disposto neste decreto-lei às importações não
abrangidas pelo § 2? do artigo I?
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na datà de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 2.181, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Restabelece o incentivo fiscal de que
trata o Decreto-lei n? 1.932/82.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Fica restabelecido, quanto às aplicações representadas pela efetiva integralização de ações nominativas subscritas, a partir da
data de vigência deste decreto-lei e até 31 de dezembro de 1984, o incentivo fiscal de que trata o Decreto-lei n:' 1.932, de 30 de março de 1982,
mantidas as condições anteriormente especificadas.
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIG UEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
José Flávio Pécora
DECRETO-LEI N? 2.182, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera a Legíslaceo do
Renda.

Imposto de

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, inciso lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? A partir de 1? de janeiro de 1985, as classes de renda e as
alíquotas das tabelas de fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado e não-assalariado, constantes do artigo 1?, letras a e b, do Decretolei n? 2.067, de 9 de novembro de 1983, passam a ser as seguintes:

a) rendimentos do trabalho assalariado:
Renda Líquida Mensal
C,S

Classes
de Renda

01
02
03
04
05
06
07
08

Até

De
De
De
De
De
De
De

650.001
949.001
1.352.001
2.106.001
3.390.001
4.818.0OJ
7.262.001
Acima

a
a

a
a
a
a
a

de

650.000
949.000
1.352.000
2.106.000
3.390.000
4.818.000
7.262.000
10.949.000
10.949.000

Alíquota
%

Isento
12
16
20
25

30
35

40
45
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b) rendimentos do trabalho não-assalariado:
Classes
de Renda

Rendimento Bruto Mensal

Alíquota

C,S

%

OI

Até

02

De
De
De
De
De
De
De
De

03
04
05
06

07
08
09
10

260.00\

a

650.00.1
949.00\

a

1.352.001
2.106.001
3.390.001
4.818.00\
7.262.001
Acima

a

a
a

a
a
a
de

260.000
265.000
949.000
1.352.000
2.106.000
3.390.000
4,8]8.000
7.262.000
10.949.000
10.949.000

Isento
10
12
16
20
25

30
35
411

45

Art. 2? No exerc icio financeiro de 1985, a tabela do imposto de
renda progressivo, incidente sobre a renda líquida das pessoas físicas
residentes ou domiciliadas no Brasil, de que trata o artigo I?, do
Decreto-lei n:' 1.968, de 23 de novembro de 1982, bem como os demais
valores expressos em cruzeiros na legislação tributária serão reajustados mediante acréscimo de cento e sessenta por cento aos valores vigentes no exercício de 1984, excetuados os abatimentos referidos no parágrafo único.
Parágrafo único. Os limites dos a batimentos de que tratam os artigos 4?, do Decreto-lei n? 1.887, de 29 de outubro de 1981, 6~' do
Decreto-lei n- 401, de 30 de dezembro de 1968 e 4? do Decreto-lei n"
1.493, de 7 de dezembro de 1976, ficam elevados para Cr$ 2.250.000, CrS
738.000 e CrS 1.032.000, respectivamente.
Art. 3~) A restituição à pessoa jurídica, do imposto de renda retido na fonte ou recolhido por antecipação, atualizada monetariamente
nos termos do artigo 14, do Decreto-lei n? 1.967, de 23 de novembro de
1982, será efetuada:
I -'----- em seis parcelas iguais, mensais e consecutivas, a
partir de novembro de cada ano, à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real;
.
II - em parcela única, à pessoa jurídica imune e às entidades relacionadas no artigo 30, da Lei nv 4.506, de 30 de novembro de 1964.
§ I? N a compensação e na restituição se observará o disposto no
artigo 2?, do Decreto-lei n:' 2.014, de 21 de fevereiro de 1983, e no artigo
7~', do Decreto-lei n'' 2.072, de 20 de dezembro de 1983.
§ 2~ Será considerado como tributação exclusiva na fonte o imposto de renda retido de pessoa jurídica isenta por reduzida receita
bruta (Lei n'' 7.256/84, art. 11, l) e da pessoa jurfdica que tenha optado
pela tributação baseada no lucro presumido (Lei n:' 6.468/77, art. I?).
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§ 3? A restituição a que se refere o inciso I, poderá ser efetivada
em menor número de parcelas quando se tratar de reduzido montante, a
ser definido pelo Ministro da Fazenda.
Art. 4? O artigo 5?, do Decreto-lei n P 1.418, de 3 de setembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art , 5? Para efeito de determinação do lucro real da pessoa jurídica, os resultados obtidos com operações .a termo em
bolsas de mercadorias no exterior terão o seguinte tratamento:
I - os resultados positivos não serão tributáveis, desde
que obedecidas as condições estabelecidas pelo Ministro da Fazenda;
II - os resultados negativos não serão dedutíveis».
Art. 5? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República,

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gaivêas

DECRETO-LEI N? 2.183, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Descerecterize como de interesse da
Segurança Nacional os Municípios que
esoecrnca

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item I, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Deixam de ser declarados de interesse da Segurança Nacional, assim caracterizados pela lei e decretos-leis abaixo indicados,
os seguintes municípios:
I - Lei n:' 5.449, de 4 de junho de 1968:
- Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Xapur i,
no Estado do Acre;
- Barcelos, Ip ix una, .Japurá, Santa Isabel do Rio N egro (antigo Ilha Grande), Santo Antonio do Içá, São Gabriel da
Cachoeira (antigo Uaupés) e São Paulo de Olivença, no Estado
do Amazonas;
Paulo Afonso e São Francisco do Conde no Estado
da Bahia;
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Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade (antigo
Mato Grosso), no Estado de Mato Grosso;
- Amambai, Antônio João, Caracol e Iguatemi, no
Estado de Mato Grosso do Sul;
- Almeirim, Obidos e Oriximiná, no Estado do Pará;
- Ca panema, Marechal Cândido Rondou, Medianeira, Pérola D'Oeste, Planalto, Santo Antonio do Sudoeste e São
Miguel do Iguaçu, no Estado do Paraná;
- Alecrim, Bagé, Crissiumal, Dom Pedrito, Herval,
Horizontina, Rio Grande, Santa V itória do Palmar, São N icolau, Tenente Portela, Três Passos, Tucunduva e Tuparendi, no
Estado do Rio Grande do Sul;
- Descanso, Itapiranga, São José do Cedro e São Miguel do Oeste, no Estado de Santa Catarina; e
São Sebastião, no Estado de São Paulo
II
Decreto-lei n'' 435, de 24 de janeiro de 1969:
Tramandaí e Osório, no Estado do Rio Grande do
Sul;
III
Decreto-lei n? 1.105, de 20 de maio de 1970:
Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul e
Castilho, no Estado de São Paulo;
IV
Decreto-lei n:' 1.225, de 22 de junho de 1972:
Lauro de Freitas e Simões Filho, no Estado da Bahia;
V - Decreto-lei n'' 1.481, de 9 de setembro de 1976:
Mâncio Lima, Manoel Urbano e Senador Guiomard, no Estado do Acre;
VI
Decreto-lei n? 866, de 12 de setembro de 1969:
Santarém, no Estado do Pará;
VII
Decreto-lei n? 1.131, de 30 de outubro de 1970:
Altamira, Itaituba e Marabá, no Estado do Pará;
VIII
Decreto-lei n ? 1.170, de 10 de maio de 1971:
Santa Helena, no Estado do Paraná;
IX
Decreto-lei n:' 1.183, de 22 de julho de 1971:
Roque Gonz ales. no Estado do Rio Grande do Sul;
X
Decreto-lei n'' 1.229, de 5 de julho de 1972:
Guaraciaba, no Estado de Santa Catarina;
XI
Decreto-lei n ? 1.230, de 5 de julho de 1972:
Tarauacá, no Estado do Acre;
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XII -

Decreto-lei n" 1.272, de 29 de maio de 1973:
São João dos Patos, no Estado do Maranhão e
Guadalupe, no Estado do Piauí;
XIII ~ Decreto-lei n? 1.316, de 12 de março de 1974:
- Casa Nova, Pilão Arcado, Remanso e Sento Sé, no
E stado da Bahia; e
XIV - Decreto-lei n ? 1.480, de 9 de setembro de 1976, retificado pelo Decreto-lei n ? 1.495, de 9 de dezembro de 1976:
- Mirassol do Oeste, no Estado de Mato Grosso e
Aral Moreira (antigo Fronteira Rica), Eldorado e Mundo Novo,
no Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2? O disposto no artigo anterior terá eficácia a partir da posse dos Prefeitos e Vice-Prefeitos eleitos.
Parágrafo único. Até a posse dos eleitos permanecerá o regime de
Prefeito nomeado, na forma da legislação que disciplina a matéria.
Art. 3? As eleições para Prefeitos e Vice-Prefeitos dos municípios
descaracterizados como de interesse da Segurança Nacional por este
decreto-lei obedecerão ao que dispõe a Lei n? 7.136, de 27 de outubro
de 1983.
Art. 4? E ste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIG UEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO-LEI N? 2.184, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera a redação do artigo 2? do
Decreto-lei n? 61, de 21 de novembro de
1966, que modificou a Legislação relativa ao
Imposto Único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O Grupo IV do parágrafo 3? do artigo 2? do Decreto-lei n ?
61, de 21-11-66, alterado pelo Decreto-lei n? 1.599, de 30-12-77, passa a
vígorar com a seguinte redação:
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«Art. 2?
§ 3?
.
Grupo IV - Nos meses de janeiro e julho de cada ano, p roporcionalmente a variação nominal das ORTN's no semestre
imediatamente anterior ou outro coeficiente que vier a ser estabelecido para correção monetária dos ativos imobilizados, ficando ressalvado que para o primeiro reajuste em janeiro de 1985
será aplicada a variação da üRTN do ano imediatamente anterior.
Art. 2? E ste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da'
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.185, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Dísoõe.eobre a ieencso da Taxa de Melhoramento dos Portos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? São isentos do pagamento da TMP com relação às mercadorias que importarem para uso próprio:
I ~ A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, assim como as suas respectivas autarquias e as fundações por eles supervisionadas;
11 - As instituições científicas, educacionais e as de assistência social, quando:
a) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;
bl aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais;
c) mantiverem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
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111 - As missões diplomáticas e as repartições consulares
de caráter permanente e os seus integrantes;
IV - As representações de órgãos internacionais e régionais de caráter permanente, de que o Brasil seja membro, e a
seus funcionários, peritos, técnicos e consultores estrangeiros,
quanto às respectivas bagagens;
V Art. 2?

Os templos de qualquer culto.

Ficam isentas do pagamento da TMP as mercadorias:

I - importadas sob concessão de «drawback» na modalidade de isenção de impostos;
11 - Importadas para venda em moeda estrangeira nas
operações de loja franca eassemelhadas;
111 - transportadas em embarcações de tráfego local, interior ou em navegação de cabotagem entre portos nacionais;

IV comércio;
V
VI

transportadas por belonaves e que estejam fora do
em exportação para o exterior;
exportadas em consignação, que retornem ao País;

VII
que retornem ao País por desfazimento da operação
de exportação;
VIII - exportadas, que retorneIl! ao País para reparo ou
substituição;
IX - remetidas ou recebidas em doação, reconhecidamente destinadas a fins filantrópicos ou humanitários, inclusive
quando em trânsito de passagem;
X - às quais seja aplicada a pena de perdimento em favor da Fazenda Nacional;
XI - constantes de Listas de Abertura de Mercado
(LAM) que acompanham Acordos de Alcance Regional subscritos pelo Brasil, no âmbito do Tratado de Montevidéu.
Parágrafo único.

Ficam ainda isentos do pagamento da TMP:

a) os bens que ingressem no País especificamente para participar de eventos ou certames, culturais ou artísticos, promov idos por entidades que se dediquem, com exclusividade, ao desenvolvimento da cultura e da arte, sem objetivo comercial;
b) os bens importados, vinculados a compromissos de prestação de serviços consubstanciados em atos internacionais firmados pelo Brasil;
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c) os bens, exportados temporariamente para prestação de
serviços no exterior, que retornem ao País;
d) os gêneros alimentícios importados com isenção de im-

postos;
e) os conteineres, enquanto equipamento de transporte, e os
respectivos acessórios que com eles trafegam.
Art. 3? F'icará suspenso o pagamento da TMP com relação às
mercadorias:

I - importadas
pensão de impostos;
II - importadas
ras autorizadas pelos
Agricultura;
IH - importadas
dustrial.

sob concessão de drawback na modalidade susem admissão temporária para exposrço es ou feio
Ministérios da Indústria e do Comércio ou da
para admissão em entreposto aduaneiro ou in-

§ lo? No caso deste artigo o valor da TMP será objeto de compromisso, expresso em termo de responsabilidade, de que se efetuará o seu
pagamento, independentemente de mais formalidades, sob pena de execução, caso as mercadorias não sejam regularmente exportadas ou
reexportadas.
§ 2? Se regularmente exportadas ou reexportadas as mercadorias,
a suspensão se converterá em isenção.

§ 3? Exigir-se-á o pagamento da TMP sempre que a importação a
título temporário converter-se em importação definitiva, ou, em caso de
entreposto industrial, na medida em que a mercadoria for aplicada em
produto destinado ao mercado interno.

Art. 4? Excluem-se da incidência da TMP as operações realizadas
em terminais privativos, a que se refere o artigo 26 do Decreto-lei n? 5,
de 4 de abril de 1966.
§ 1? Sobre as mercadorias cujo transporte obrigue à descarga em
portos intermediários a TMP incidirá uma única vez no porto de destino.

§ 2? Sobre as mercadorias em trânsito de passagem, que venham
a descarregar uma ou mais vezes em portos nacionais, a TMP incidirá
uma única vez, no porto onde se efetuar a primeira descarga.

Art. 5? E assegurado o tratamento previsto neste Decreto-lei às
mercadorias, compreendidas nas hipóteses aqui definidas, que tenham
sido desembaraçadas com suspensão do pagamento da TMP mediante
garantia de termo de responsa bilidade.
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Art. 6? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO-LEI N? 2.186, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Institui o imposto sobre serviços de comuniceçõee, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O imposto sobre serviços de comunicações tem como fato
gerador a prestação de serviços de telecomunicações destinados ao uso
do público (artigo 6?, letras a e b, da Lei n? 4.117, de 27 de agosto de
1962).
Parágrafo único. São isentos do imposto os serviços de telecomunicações nas seguintes modalidades:
I - telefonia quando prestados:
a) em chamadas locais originadas de telefones públicos e
semipúblicos;
b) em localidades servidas unicamente por posto de serviço
público ou por centrais locais de até 500 (quinhentos) terminais;
11 - televisão e radiodifusão sonora.
Art. 2? A alíquota do imposto é de vinte e cinco por cento.
Art. 3? Contribuinte do imposto, é o prestador do serviço.
Art. 4? A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ I? O preço do serviço será representado pela quantia total paga
pelo usuário ao prestador do serviço.
§ 2? O montante do imposto integra a base de cálculo a que se refere este artigo.
Art. 5? O imposto de que trata o artigo I?, quando não recolhido
nos prazos fixados, será monetariamente corrigido, nos termos do art.igo 5? e seu § I? do Decreto-lei n? 1.704, de 23 de outubro de 1979, com a
redação dada pelo artigo 23 do Decreto-lei n? 1.967, de 23 de novembro
de 1982, e acrescido de:
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I - juros de mora, segundo o disposto no artigo 2? do
Decreto-lei n? 1.736, de 20 de dezembro de 1979;
II - f i ul ta de mora, na forma do parágrafo único do artigo
I? do Decreto-lei n ? 1.736, de 20 de dezembro de 1979.
§ I? As demais infrações às disposições deste decreto-lei, de seu
regulamento ou dos atos administrativos complementares que vierem a
ser expedidos, serão punidas, no que couber, com as penalidades previstas da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados.
§ 2? No caso de cobrança do crédito tributário como Dívida Ativa
da União, ser-lhe-á acrescido o encargo legal de que tratam o artigo I?
do Decreto-lei n'' 1.025, de 21 de outubro de 1969, o artigo 3? do
Decreto-lei n? 1.569, de 8 de agosto de 1977, na redação dada pelo artigo
12 do Decreto-lei n? 2.163, de 19 de setembro de 1984, e o artigo 3? do
Decreto-lei n? 1.645, de 11 de dezembro de 1978.

Art. 6? Os contribuintes do imposto sobre serviços de comunicações e do imposto sobre serviços de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros e cargas deverão declarar à Secretaria da Receita Federal, periodicamente, o valor do imposto a pagar, relativo a cada período de apuração, acompanhado do valor das operações correspondentes regularmente escrituradas nos livros fiscais próprios.
§ I? O documento de arrecadação dos impostos será preenchido
de acordo com os dados constantes da declaração.
§ 2? Não pagos os impostos nos prazos estabelecidos na legislação, a Secretaria da Receita Federal procederá ao lançamento de ofício
com base nos elementos constantes da declaração, sem prejuízo da cobrança de eventual diferença e respectivos acréscimos legais, posteriormente apurados pela fiscalização, observado o disposto no artigo 5?
deste decreto-lei e no artigo 3? do Decreto-lei n? 1.680, de 28 de março
de 1979.
§ 3? Não apresentada a declaração de que trata o caput deste artígo, nos prazos estabelecidos, será aplicada ao contribuinte multa equivalente ao valor de dez Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional,
em relação a cada falta, cobrada de ofício pela Secretaria da Receita
Federal, mediante notificação para seu pagamento no prazo de trinta
dias, sob pena de imediata inscrição do débito como Dívida Ativa da
União.
§ 4? O Ministro da Fazenda expedirá instruções sobre prazo de
apresentação, forma e conteúdo da declaração a que se refere este artigo, podendo determinar a prestação de informações adicionais de interesse da administração tributária.

Art. 7? O processo administrativo de determinação e exigência
'dos impostos referidos no artigo anterior, bem como o de consulta so-
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bre a aplicação da respectiva legislação, será regido, no que couber, pelas normas expedidas nos termos do artigo 2? do Decreto-lei n? 822, de
5 de setembro de 1969, respeitado o disposto no artigo 5? do Decreto-lei
n? 1.680, de 28 de março de 1979.
Art. 8? O Ministro da Fazenda expedirá as instruções necessárias
ao cumprimento do disposto neste decreto-lei, especialmente no que se
refere a forma, prazos e condições de pagamento do imposto sobre serviços de comunicações, podendo, em ato conjunto com o MinistroChefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e o
Ministro das Comunicações, reduzir a respectiva alíquota até zero por
cento para atender às peculiaridades e ao desenvolvimento de cada modalidade de serviço
"Art. 9? O Poder Executivo fará consignar, nas Propostas de Orçamento da União relativas aos exercícios de 1986 a 1989, dotação anual
equivalente ao valor dos encargos financeiros dos empréstimos, internos e externos, contraídos até 31 de dezembro de 1984 pela Telecomunicações Brasileiras S.A. (TELEBRÀSI e suas controladas, para investimentos destinados à expansão e melhoramento dos serviços de telecomunicações.
Parágrafo único. Os valores que a União vier a despender, anualmente, em decorrência do disposto neste artigo, serão atualizados monetariamente com base no valor nominal das Obrigações Reaju st.áveis
do Tesouro Nacional (ORTN s) do mês de janeiro do exercício subseqüente e contabilizados como adiantamentos à TELEBRÃS para futuros aumentos de capital.
Art. 10. Fica revogado o artigo 51 da Lei n:' 4.117, de 27 de agosto
de 1962, a Lei n ? 6.127, de 6 de novembro de 1974, e as disposições em
contrário.
Art. 11. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi.cação, observado o disposto no § 29 do artigo 153 da Constituição.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÀO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
H. C. Mattos
Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 2.187, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto-lei n:'
1.341, de 22 de agosto de 1974.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1? Fica acrescido de 30 (trinta) pontos percentuais o limite fixado no item XXIV do Anexo II ao Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto
de 1974, no que se refere aos integrantes da categoria funcional de Procurador da Fazenda Nacional, da carreira de Procurador da República
e das categorias funcionais privativas da Secretaria da Receita Federal.
Art. 2? A despesa decorrente deste decreto-lei correrá à conta de
dotações próprias do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO·LEI N? 2.188, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Institui a Gretiticeçeo de Incentivo a
Atividade Médico-Veterinária no Ministério da Agricultura, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
lhe confere o artigo 55, item IlI, da Constituição,

que

DECRETA:
Art.. 1? Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Atividade
Médico-Veterinária, a ser deferida aos servidores do Quadro e Tabela
Permanentes do Ministério da Agricultura, integrantes da Categoria
Funcional de Médico Veterinário, código NS-910 ou LT-NS-910, do
Grupo-Outras Atividades de N ivel Superior.
Art. 2? A Gratificação de Incentivo à Atividade Médico-Veterinária corresponderá aos percentuais de 40% (quarenta por cento)
a 80% (oitenta por cento), incidentes sobre o valor do vencimento ou
salário da maior referência da Categoria Funcional, de acordo com os
critérios a serem fixados pelo Ministério da Agricultura, não podendo
ser considerada para efeito de cálculo de qualquer vantagem ou indenização.
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Art. 3? A Gratificação de Incentivo à Atividade Médico-Veterinária não poderá ser paga cumulativamente com a Gratificação
de Interiorização, de que trata o Decreto-lei n? 1.873, de 27 de maio de
1981.
Art. 4? No caso de ocupante de cargo efetivo de Médico Veterinário, vinculado, também, por contrato sob o regime da Consolidação das
'. Leis do Trabalho, a gratificação será devida somente em relação ao
vínculo estatutário.
Art. 5? Ao Médico Veterinário ocupante de um emprego permanente, sob a forma de 2 (dois) contratos de trabalho, a gratificação será
devida somente em relação ao primeiro dos contratos.
Art. 6? Somente farão jus à Gratificação de Incentivo à Atividade Médico-Veterinária os servidores no efetivo exercício dos cargos ou
empregos de Médico Veterinário.
§ 1? Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para os fins deste artigo, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:

a) férias;
b) casamento;

c) luto;
d) licença especial;
e) licença para tratamento da própria saúde, à gestante ou
em decorrência de acidente em serviço;
f) serviço obrigatório por lei e deslocamento em objeto de
serviço;

g) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República;
h) indicação para ministrar aulas ou receber treinamento ou
aperfeiçoamento, desde que observadas as normas legais e regulamentares pertinentes;

II missão no estrangeiro, quando o afastamento houver sido
autorizado pelo Presidente da República ou Ministro de Estado;
j) investidura, na Administração Direta ou Autárquica da
União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS-I00 ou LT-DAS-I00), de funções de nível superior do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI-110 ou LTDAI-110) ou, ainda, em Função de Assessoramento Superior
(FAS) a que se refere o artigo 122 do Decreto-lei n? 200, de 25 de
fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n? 900',
de 29 de setembro de 1969.
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§ 2? N as hipóteses de que trata a alínea j do § I?, exigir-se-á direta correlação entre as atribuições do cargo ou função de confiança e às
de Médico Veterinário.
Art. 7? Os servidores alcançados por este decreto-lei continuarão
fazendo jus à Gratificação de Nível Superior, durante o exercício, na
Administração Direta ou Autárquica da União Ou do Distrito Federal,
de cargos em comissão ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS-100 ou LT-DAS-100), de funções de
nível superior do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI-l00
ou LT-DAS-llO) ou, ainda, de Função de Assessoramento Superior
(FAS).
Art. 9? A Gratificação de Incentivo à Atividade Médico-Veterinária, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, incorporase aos proventos do funcionário que a esteja percebendo na data da
aposentadoria e nos doze meses imediatamente anteriores.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o correspondente
à média aritmética dos percentuais atribuídos ao funcionário no pertodo a que alude este artigo.
Art. 10. A Gratificação de Incentivo à Atividade Médico-Veterinária incorpora-se também aos proventos - do Médico Veterinario
aposentado anteriormente à vigência deste decreto-lei, no percentual de
40% (quarenta por centoI, incidente sobre o valor do vencimento da
maior referência da Categoria Funcional.
Art. 11. Os funcionários aposentados no cargo de Médico Veterinário, com as vantagens de cargo em comissão ou função de confiança,
anteriormente à vigência deste decreto-lei, farão jus à Gratificação de
Nível Superior.
Art. 12. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Nestor Jost
Delfím Netto
DECRETO-LEI N? 2.189, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a transformação de gretiticeçeo deferida aos Engenheiros Agrônomos do Ministério da Agricultura, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artígo 55, item IH, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? A gratificação a que fazem jus os servidores integrantes
da Categoria Funcional de Engenheiros Agrônomos, código NS~912 ou
LT-NS-912, do Grupo-Outras Atividades de Nivel Superior, do Quadro
e Tabela Permanentes do Ministério da Agricultura, prevista na Tabela
Emergencial, fica transformada em Gratificação de Incentivo à Atividade Agronômica.
Art. 2? A Gratificação de Incentivo à Atividade Agronômica corresponderá aOS percentuais de 40% (quarenta por cento) a 80% (oitenta
por cento), incidentes sobre o valor do vencimento ou salário da maior
referência da Categoria Funcional, de acordo com os critérios a serem
fixados pelo Ministério da Agricultura, não podendo ser considerada
para efeito de cálculo de qualquer vantagem ou indenização.
Art. 3? Somente farão jus à Gratificação de Incentivo à Atividade
Agronômica os servidores no efetivo exercício dos respectivos cargos
ou empregos de Engenheiro Agrônomo.
§ I? Constderar-se-ão como de efetivo exercício, para os fins deste artigo, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;

b) casamento;
c) luto;
d) licença especial;
e) licenças para tratamento da própria saúde, à gestante ou
em decorrência de acidente em serviço;
1) serviço obrigatório por lei e deslocamento em objeto de
serviço;

g) missão no estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizado pelo Presidente da República ou Ministro de Estado;
h) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República;
i) indicação para ministrar aulas ou receber treinamento ou
aperfeiçoamento, desde que observadas as normas legais e regulamentares pertinentes;

j) investidura, na Administração Direta ou Autárquica da
União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS-100 ou LT-DAS-100), de funções de nivel superior do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI-UO) ou, ainda, em Função de Assessoramento Superior (FAS) a que se re-
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fere o artigo 122 do Decreto-lei n:' 200, de 25 de fevereiro de
1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro de 1969.
§ 2? N as hipóteses de que trata a alínea j do § I?, exigir-se-á direta correlação entre as atribuições do cargo ou função de confiança e as
de Engenheiro Agrônomo.
Art. 4? Os servidores alcançados por este decreto-lei continuarão
fazendo jus à Gratificação de Nível Superior, durante o exercício, na
Administração Direta ou Autárquica da União ou do Distrito Federal,
de cargos em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS-I00 ou LT-DAS-IOOI, de funções de
nível superior do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI-lIO)
ou, ainda, de Funções de Assessoramento Superior (FAS).
Art. 5? O recebimento da Gratificação de Incentivo à Atividade
Agronômica não exclui o pagamento de outras gratificações a que o servidor faça jus, decorrentes de dispositivos legais vigentes.
Art. 6? A Gratificação de Incentivo à Atividade Agronômica, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, incorpora-se aos proventos do funcionário que a esteja percebendo na data da aposentadoria e
nos doze meses imediatamente anteriores.
§ l? O valor a ser incorporado será o correspondente à média aritmética dos percentuais atr.ibufdos ao funcionário no período a que alude este artigo.
§ 2? Para efeito do período a que se refere a parte final do caput
deste artigo, será considerado o tempo de percepção da gratificação
prevista na ta bela emergencial.
Art. 7? A Gratificação de Incentivo à Atividade Agronômica incorpora-se também aos proventos do Engenheiro Agrônomo aposentado anteriormente à vigência deste decreto-lei, no percentual de 40% (quarenta
por cento), incidente sobre o valor do vencimento da maior referência
da Categoria Funcional.
Art. 8? Os funcionários aposentados no cargo de Engenheiro
Agrônomo, com as vantagens de cargo em comissão ou função de confiança, anteriormente à vigência deste decreto- lei, farão jus à Gratificação de Nível Superior.
Art. 9? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 2.190, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre os novos percentuais da
Gratificação de Representação de Atividade Diplomática, e dá outras providéncíee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A Gratificação de Representação de Atividade Diplomática de que trata o artigo 13 do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro
de 1980, passa a corresponder aos percentuais estabelecidos no anexo a
este decreto-lei, calculados sobre o venc imentobá sico do Grupo Diplomacia.
Art. 2? Os integrantes de cargos do Grupo Diplomacia passam a
fazer jus à percepção da Gratificação de Nível Superior correspondente
a 20% (vinte por cento) dos respectivos vencimentos básicos.
Art. 3? O disposto neste decreto-lei vigora a partir da data de sua
publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrárío.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. G uerreiro
Delfim Netto

ANEXO
GRUPO DIPLOMACIA

Denominações das Gratificações e
Indenizações

Gratificação de Representação de
Atividade Diplomática.

Definições

Bases de Concessão

Devida aos funcionários
pertencentes à carreira de
Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores.

Até 80% (oitenta por cento)
calculados sobre o valor do
vencimento básico, na conformidade de critério a ser estabelecido em ato do Poder Executivo.
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DECRETO-LEI N? 2.191, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera o Decreto-lei n? 1.341, de 22 de

agosto de 1974, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica alterado o Anexo II do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, na forma do anexo a este decreto-lei.
Art. 2? Somente se concederá a Gratificação aos funcionários no
efetivo exercício dos respectivos cargos.
Parágrafo único. Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para
os fins deste artigo, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;

d) licença para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;

gl requisição para órgãos integrantes da Presidência da
pública;

Re~

h) investidura, na Administração Direta e Autárquica da
União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores IDAS-I00 e LT-DAS-10ü), de funções de nível superior do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI-110).

Art. 3? A Gratificação de Controle Interno, sobre a qual incidirá
o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos do funcioná·
rio que a tenha percebido na data da aposentadoria.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o correspondente
à média dos percentuais atribuídos ao funcionário nos doze meses imediatamente anteriores à inativação.
Art. 4? Aos funcionários já aposentados a incorporação da Grati·
ficação de Controle Interno, íar-se-á na razão da metade do percentual
máximo atribuído à categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Art. 5? A concessão da Gratificação de Controle Interno não exclui a percepção, cumulativa, de outras gratificações a que façam jus
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legalmente os funcionários alcançados por este decreto-lei, inclusive a
Gratificação de Nível Superior, observado o limite fixado no artigo I?
do Decreto-lei n? 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Art. 6? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art. 7? E ste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
ANEXO
(Artigo I?, do Decreto-lei n? 2.191, de 26 de dezembro de 1984)
ANEXO 11
(Artigo 6?, item III, do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974)
Denominações das
Gratificações e
Indenizações

Gratificação de Controle
Interno.

Definição

Bases de Concessão

Gratificação devida aos funcionários
incluídos na
categoria func ional
(Grupo-CI-1800-Atividades Específicas de Controle Interno) privativa da
Secretaria Central de Controle Interno, das Secretarias de Controle Interno dos Ministérios Civis e Órgãos
equivalentes da Presidência da República e dos Ministérios Militares.

Até 80% (oitenta por cento)
calculados sobre o valor do
vencimento ou salário da referé nc ia do servídor, segundo
critério estabelecido em Ato
do Ministro de Estado-Chefe
da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República.

DECRETO-LEI N? 2.192, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Restabelece a carreira de Procurador
da Fazenda Nacional e fixa os respectivos

vencimentos básicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica restabelecida, no Quadro Permanente de Pessoal do
Ministério da Fazenda, a carreira de Procurador da Fazenda Nacional,
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privativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com os
encargos de Advocacia Fiscal da União previstos na legislação específica, mediante a transformação da atual categoria funcional de idêntica
denominação, mantidas as gratificações e demais vantagens a que seus
titulares faz em jus, disposta em 15 (quinze) cargos de SubprocuradorGeral da Fazenda Nacional (categoria final), 80 (oitenta) cargos de Procurador da Fazenda N acionaI de I ~ Categoria (intermediária) e 189 (cento e oitenta e nove) cargos de Procurador da Fazenda Nacional de 2~
Categoria Iinic ial) , com os vencimentos básicos de Cr$ 1.029.989,
877.692 e
721.941, respectivamente.
§ I? Os integrantes da atual categoria funcional de Procurador da
Fazenda N acionaI passam a ocupar cargos da carreira de que trata este
artigo. da seguinte forma: os das classes especial e «C» para cargos da.
1 ~ Categoria e os das classes «B)) e «A» para cargos de 2~ Categoria.

c-s

o-s

§ 2? Os cargos da carreira de Procurador da Fazenda Nacional,
vagos ou que vagarem, serão providos: os de Subprocurador-Geral da
Fazenda Nacional, mediante promoção, exclusivamente pelo critério de
merecimento de titulares de cargos de 1 ~ Categoria; os desta Categoria,
mediante promoção, alternadamente, pelos critérios de merecimento e
antigüidade na classe, de titulares de cargos de 2~ Categoria; e os da
Categoria inicial, mediante concurso público de provas e títulos entre
Bacharéis em Direito de comprovada idoneidade moral.
§ 3? As promoções de que trata o parágrafo anterior serão efetivadas em portaria do Ministério da Fazenda, observando-se:
a) nas promoções por antigüidade na classe, a lista elaborada pelo órgão de pessoal do Min'istério da Fazenda;

b) nas promoções por merecimento, a livre escolha, dentre
os candidatos indicados, em listra tríplice, por Conselho Superior presidido pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, cuja
composição e funcionamento serão estabelecidos em portaria do
Ministro da Fazenda; e
§ 4:' A primeira promoção para os cargos da categoria final da
carreira será feita independentemente da indicação a que se refere a
alínea b do inciso anterior.
§ 5~ O Ministro da Fazenda estabelecerá, em portaria, as condições para o exercício dos cargos de Subprocurador-Geral, bem assim
para o provimento dos cargos em comissão da lotação da PG FN.
§ 6~ Os cargos em comissão de l ", 2~' e 3~' Subprocurador-Geral da
Fazenda Nacional e os de Procurador-Chefe e Subprocurador-Chefe da
Procuradoria da Fazenda Nacional, passam a denominar-se, respectivamente, de l ", 2:' e 3~' Procurador-Geral-Adjunto da Fazenda Nacional e
de Procur-ador-Heaicnal da Fazenda Nacional e Subprocurador-Regional da leaxenda Nacional.
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Art. 2? Os proventos de aposentadoria já concedidos a Procurador da Faz e-vda Nacional serão revistos de acordo com o disposto no §
I? do artigo I?
Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.193, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Inclui no Anexo II do Decreto-lei n?
1.341, de 22 de agosto de 1974, II Gratificação de Desempenho das Atividades de Fiscalização em Abastecimento, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica incluída no Anexo II do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, a Gratificação de Desempenho das Atividades de Fiscalização em Abastecimento, na forma do anexo deste decreto-lei.
Art. 2? O limite fixado no artigo 4? da Lei n? 6.970, de 10 de dezembro de 1981, em relação aos servidores aludidos no anexo de que
trata a parte final do artigo anterior, é o estabelecido no artigo I? do
Decreto-lei n? 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Art. 3? Os servidores de que trata o artigo anterior fazem jus à
Gratificação de Nível Superior.
Art. 4? Somente se concederá a Gratificação aos servidores no
efetivo exercício dos respectivos cargos, empregos ou funções.
§ I? Considerar-se-ão como de efetivo exercicio, para os fins deste artigo, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
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dI licenças para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;

g) indicação para ministrar aulas ou receber treinamento ou
aperfeiçoamento, desde que observadas as normas legais e regulamentares pertinentes;
h) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República;

11 investidura, na Administração Direta ou Autárquica da'
União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Supericres (DAS-1()() e LT-DAS-l(0), de funções de nível superior do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI-lIa), ou ainda,
em Funções de Assessoramento Superior (FAS) a que se refere
o artigo 122 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo Decreto-lei n ? 900, de 29 de setembro
de 1969.
§ 2? N as hipóteses de que trata a alínea i do § I?, exigir-se-á direta correlação entre as atribuições do cargo ou função de confiança e as
do cargo efetivo de que o servidor seja titular.

Art. 5? A Gratificação a que alude este decreto-lei, sobre a qual
incidirá o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos do
funcionário que a tenha percebido na data da aposentadoria.
Parágrafo único.

O valor a ser incorporado será o correspondente

à média dos percentuais atribuídos ao funcionário, nos doze meses imediatamente anteriores à inativação.
Art. 6? Aos funcionários já aposentados a incorporação da referida Gratificação far-se-á na razão da metade do percentual máximo atr ibuído à categoria funcional em que OCOrreu a aposentadoria.
Art. 7? A concessão da mencionada Gratificação não exclui a percepção, cumulativa, de outras gratificações a que façam jus legalmente
os funcionários alcançados por este decreto-lei, inclusive a Gratificação de Nível Superior, observado o limite fixado no artigo I? do
Decreto-lei n? 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Art. 8? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei correrão à conta dos Recuros próprios da Superintendência Nacional
do Abastecimento - SUN AB, suplementados nos exercícios de 1984 e
1985, se necessário, com outras dotações orçamentárias.
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Art. 9? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
ANEXO
(Artigo I? do Decreto-lei n ? 2.193, de 26 de dezembro de 1984)
ANEXO II
(Artigo 6?, item III, do Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de agosto de 1974)

Denominações das
Gratificações. e
Indenizações

- Grat.ific acâo de desempenho das atividades
de fiscalização em abastecimento.

Definição

Bases de Concessão

(Lr at.ific a çâo devida aos servidores
integr-antes da categoria funcional de
Inspetor de Abastecimento do Grupo
Outras Atividades de Nivel Superior,
código NS-937 ou LT-NS-937, da Superintendência Nacional do Abastecimento -·SUNAB.

N o percentual de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o valor do vencimento ou
salário do cargo efetivo.

DECRETO-LEI N? 2.194, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a transformação de gratificação deferida aos servidores do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A gratificação a que fazem jus os servidores integrantes
das categorias funcionais de nível superior e médio do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, prevista na sua Tabela Especial de
Remuneração, fica transformada em Gratificação pelo Desempenho de
Atividades Rodoviárias.
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Art. 2? A Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias corresponderá aos percentuais de 40% (quarenta por cento) a 100%
(cem por cento) incidentes sobre o vencimento ou salário, não podendo
ser considerada para efeito de cálculo de qualquer vantagem ou indenização.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor ocupar cargo em comissão ou função de confiança integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, instituído pela Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de
1970, pertencentes ao Quadro ou Tabela Permanentes do Departamento
N acionai de E stradas de Rodagem, 08 percentuais especificados neste
artigo incidirão sobre o vencimento ou salário correspondente ao mesmo cargo em comissão ou função de confiança, excluída a representação mensal.
Art. 3? Aplica-se o disposto na parte final do parágrafo único do
artigo anterior, na hipótese de requisição de servidor do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem para o exercício de cargo em comissão ou de função de confiança integrantes do Grupo Direção e Asse ssoramento Superiores do Quadro ou Tabela Permanentes do Ministério
dos Transportes.
Art. 4? Os servidores que estiverem percebendo a gratificação de
que trata a Tabela Especial de Remuneração em valor superior ao máximo admitido no artigo 2? deste decreto-lei, farão jus à correspondente
diferença, como vantagem pessoal, nominalmente identificada, que será
absorvida pelos reajustamentos gerais de vencimentos e salários dos
servidores federais.
Art. 5? Somente farão jus à Gratificação pelo Desempenho de
Atividades Rodoviárias, os servidores no efetivo exercício dos respectivos cargos, empregos ou funções.
Parágrafo único. Consíderar-se-ao como de efetivo exercício, para
fins deste decreto-lei, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;

b) casamento;
c) luto;
d) licenças para tratamento da própria saúde, à-gestante ou
em decorrência de acidente em serviço;
el licença especial;
1) deslocamento em objeto de serviços;
g) missão ou estudo no estrangeiro, quando o afastamento
houver sido autorizado pelo Presidente da República ou Ministro de Estado;
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h) indicação para ministrar ou receber treinamento ou aperfeiçoamento, obedecidas as normas gerais e regulamentares pertinentes.
Art. 6? A Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, será incorporada
aos proventos do funcionário que a tenha percebido na data da aposentadoria e nos doze meses imediatamente anteriores.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o correspondente
à média dos percentuais atribuídos ao funcionário no perfodo a que alude este artigo.
Art. 7? A Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias incorpora-se aos proventos dos funcionários aposentados anteriormente à vigência deste decreto-lei, no percentual de 50% (cinqüenta por
cento), incidente sobre o valor do vencimento da referência em que se
verificou a aposentadoria.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente alcança os funcionários que tenham percebido a gratificação de que trata a Tabela
Especial de Remuneração nos doze meses imediatamente anteriores à
aposentadoria.
Art. 8? A Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias será concedida pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, tendo por base o desempenho profissional do
servidor, cuja aferição far-se-á mediante processo de avaliação estabelecido pelo Ministro de Estado dos Transportes.
Art. 9? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo
Delfím Netto

DECRETO-LEI N? 2.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a concessão do incentivo
funcional a que alude o item II do artigo 2.°
da Lei n,O 6.433, de 15 de julho de 1977, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IlI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? O incentivo funcional a que alude o item 11 do artigo 2?
da Lei n? 6.433, de 15 de julho de 1977, passa a corresponder a 80% (oitenta por cento), calculado sobre o valor do vencimento ou salário da
referência da categoria funcional de Sanitarista do Grupo-Saúde Públ ica.

Art. 2? Os servidores integrantes da categoria funcional de Sanitarista que, à data da aposentadoria, estiver percebendo, há pelo menos
5 (cinco) anos, o Incentivo Funcional de que trata o artigo anterior, fará jus ao cômputo da correspondente importância para efeito de cálculo
dos respectivos proventos.
Art. 3? Aos funcionários já aposentados a incorporação do Incentivo Funcional far-sa-a na razão da metade do percentual máximo atribuído à categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.

Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Waldyr Mendes Arcoverde
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.196, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a incorporação da Gratificação que menciona 80 provento da aposentadoria, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item 111, da Constituição,
DECRETA:

Art. I? A Gratificação de Função Policial, prevista no item XXV
do Anexo II, do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974, sobre a
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qual incide o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos
do funcionário que a tenha percebido na data da aposentadoria.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o correspondente
à 'média dos percentuais atribuídos ao funcionário, nos doze meses imediatamente anteriores à inativação.
Art. 2? Aos funcionários já aposentados a incorporação da Gratificação de Função Policial far-se-ã na razão da metade do percentual
máximo atr~buído à categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Art. 3? Fica alterado o anexo do Decreto-lei n? 2.111, de 4 de abril
de 1984, na forma do anexo a este decreto-lei.
Art. 4? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão a conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 5? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Delfim Netto

ANEXO
(Artigo 3?, do Decreto-lei n? 2.196, de 26 de dezembro de 1984)
ANEXO 11
(Artigo 6?, item lII, do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974)

Deuominacôc s das
Gratificaçàes e
lndenizaçàes

XXV - Gratificação de
Função Policial

Definição

Bases de Concessão

Devida ao funcionário integrante do
Grupo-Policia" Federal pelo desgaste
físico e mental decorrente do desempenho da atividade de polícia judiciária federal.

Correspondente a 40% (quarenta por cento) do vencimento do cargo efetivo.
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DECRETO-LEI N? 2.197, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza a compensação de imposto de
exportação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item Ill, da Constituição,
DECRETA:

Art. I? N o caso de exportação de café, a competência atribuída
ao Poder Executivo, nos artigos 2?, § 2? e 3? do Decreto-lei n? 1.578, de
11 de outubro de 1977, será exercida mediante ato do Ministro da Indústria e do Comércio.
Art. 2? Fica autorizada a compensação do valor das bonificações
e de quaisquer outros incentivos concedidos às exportações de café, pelo Instituto Brasileiro do Café ~ IBC, com o valor do Imposto de Exportação devido nas exportações do referido produto.
Parágrafo único. O Ministro da Fazenda disporá sobre a forma da
compensação a que se refere este artigo.
Art. 3? Fica extinta, a partir de I? de janeiro de 1985, a cota de
contribuição incidente nas exportações de café, ressalvadas aquelas decorrentes de vendas registradas no IBC até o dia 31 de dezembro de
1984, que permanecerão sujeitas à referida cota de contribuição.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Murílo Badaró
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.198, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Aplica, no que couber, o disposto nos
Decretos-leis nre 2.114, de 23 de abril de
1984 e 2.140, de 28 de junho de 1984, aos Médicos e aos Dentistas, respectivamente, do
Hospital das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item Ill, da Constituição,
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DECRETA:

Art. I? Aplica-se, no que couber, o disposto no Decreto-lei n?
2.114, de 23 de abril de 1984, e no Decreto-lei n? 2.140, de 28 de junho de
1984, respectivamente, aos ocupantes de cargos de Médico e de Dentis-ta, código NS-901 ou LT-NS·909 ou LT-NS·909, do Quadro de Tabelas
Permanentes do Hospital das Forças Armadas.
Art. 2? A despesa decorrente da execução deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Waldyr Mendes Arcoverde
Delfim Netto

DECRETO· LEI N? 2.199, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a incorporação da Gratificação de Desempenho de Função Essencial
à Prestação Jurisdicional ao provento de
aposentadoria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência que
lhe confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A Gratificação de Desempenho de Função Essencial à
Prestação Jurisdicional, prevista no item XXVII do Anexo II do
Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de agosto de 1974, sobre a qual incide o desconto previdenciário, será computada nos cálculos do provento de inatividade.
§ I? O valor da gratificação a ser computado é o correspondente à
média dos percentuais atribuídos nos doze meses anteriores à data da
aposentadoria.
§ 2? Aos funcionários aposentados anteriormente à vigência
deste decreto-lei ou nos doze meses posteriores, a incorporação Iar-seá na razão da metade do percentual máximo.

Art. 2? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
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Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 2.200, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera o Decreto-lei n? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica alterado o Anexo H do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, na forma do anexo a este decreto-lei.
Art. 2? Somente se concederá a Gratificação aos servidores no
efetivo exercício dos respectivos cargos, empregos ou funções.
§ l ? Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para 08 fins deste artigo, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
di licença para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
t) deslocamento em objeto de serviço;
g) indicação para ministrar aulas ou receber treinamento ou
aperfeiçoamento, desde que observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
h) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República;
1) investidura, na Administração Direta ou Autárquica da
União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS-100 e LT-DAS-1001, de funções de nivel superior do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI-llOI ou, ainda, em Funções de Assessoramento Superior (F AS) a que se re-
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fere o artigo 122 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro de 1969.
§ 2? N as hipóteses de que trata a alínea i do § l ", exigir-se-á direta correlação entre as atribuições do cargo ou função de confiança e as
do cargo efetivo de que o servidor seja titular.

Art. 3? Os servidores alcançados por este decreto-lei continuarão
fazendo jus à Gratificação de Nível Superior, inclusive durante o afastamento para o exercício, na Administração Direta ou Autárquica da
União ou do Distrito Federal, de cargos em comissão ou funções de
confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS-1Oü e
LT-DAS-10ü), de funções de nível superior do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI-llOI ou, ainda, de Funções de Assessoramento Superior IFAS) a que se refere o artigo 122 do Decreto-lei n? 200,
de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n? 900,
de 29 de setembro de 1969.
Art. 4? A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, em
que incidirá o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos
do funcionário que a tenha percebido na data da aposentadoria.

Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o correspondente
à média dos percentuais atribuídos ao funcionário, nos doze meses imediatamente anteriores à inativação.
Art. 5? Aos funcionários já aposentados a incorporação da Grat.ificação de Atividade Técnico-Administrativa, far-se-á na razão da metade do percentual máximo' atribuído à categoria funcional em que
ocorreu a aposentadoria.
Art ..6? A gratificação instituída por este decreto-lei não poderá
ser paga cumulativamente com a gratificação a que se refere o Decreto-lei n? 2.165, de 2 de outubro de 1984, podendo, entretanto, os ocupantes das categorias funcionais mencionadas naquele decreto-lei, optarem
pela percepção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa.
Art. 7? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações constantes dos Orçamentos da União e
das autarquias federais.
Art. 8? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
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ANEXO
(Artigo I?, do Decreto-lei n? 2.200, de 26 de dezembro de 1984)
ANEXO 11
(Artigo 6?, item lII, do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974)

Denominações das
G ratificações e
Indenizações

Gi-at.ific ação de Acivid ade Técnico-Administrativa.

Definição

Bases de Concessao

Gratificação devida aos servidores
incluídos nas categorias funcionais
de Economista, de Técnico de Admi·
nístracão do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior ,8 de Técnico de
Planejamento do Grupo-Planejamen-

80% (oitenta por cento) calculados sobre o vencimento ou
salário da referência do servi.
dor.

to.

DECRETO-LEI N? 2.201, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajusta o valor do soldo-base do cálculo da remuneração dos militares.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica extinto o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o
soldo do posto ou graduação, para cálculo de gratificações, de indeniz ações e de auxílios ao militar das Forças Armadas, a que se referem o
artigo 12 e seu parágrafo único do Decreto-lei n? 1.901, de 22 de dezembro de 1981.
Art. 2? Para fixação do valor do soldo correspondente ao índice
1000 da Tabela de Escalonamento Vertical, anexa ao Decreto-lei n?
1.447, de 13 de fevereiro de 1976, tomar-se-á por base 1,3 (um inteiro e
três décimos) do valor atual do mencionado soldo.
Art. 3? Ficam revogados os artigos 9? e 10 da Lei n? 5.787, de 27
de junho de 1972 (LRMI, que tratam do pagamento de soldo de posto ou
graduação superior, ao militar no exercício de cargo ou comissão, cujo
desempenho seja privativo do posto ou graduação superior ao seu.
Art. 4? O valor do soldo resultante da aplicação do disposto no
artigo 2? deste decreto-lei é reajustado em 75% (setenta e cinco por cento).
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Art. 5? A despesa decorrente da execução deste decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União
para o exercício de 1985.
Art. 6? Este decreto-lei entra em vigor em I? de janeiro de 1985.
Art. 7? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
José Magalhães da Silveira
Délio Jardim de Mattos
Waldir de Vasconcelos
DECRETO-LEI N? 2.202, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera o Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de
agosto de 1974, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica alterado o Anexo H do Decreto-lei n? 1.341, de 22 deagosto de 1974, na forma do anexo a este decreto-lei.
Art. 2? O total percebido pelos Fiscais do Trabalho, a título de
vencimento, representação mensal, Gratificação de Produtividade, Gratificação de N ivel Superior e Gratificação de Desempenho da Atividade
de Fiscalização do Trabalho, não poderá ultrapassar o limite fixado no
artigo I?, do Decreto-lei n? 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Art. 3? Os servidores de que trata o artigo anterior fazem jus à
Gratificação de N ivel Superior.
Art. 4? Somente se concederá a Gratificação de Desempenho da
Atividade de Fiscalização do Trabalho, aos servidores no efetivo
exercício dos respectivos cargos, empregos ou funções.
§ I? Coneiderar-se-âo como de efetivo exercício para os fins deste
artigo, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
cl luto;
d) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou decorrência de acidente em serviço;
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e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;
g) indicação para ministrar aulas ou receber treinamento ou
aperfeiçoamento, desde que observadas as normas legais e regulamentares pertinentes; e
h) requisição para órgãos integrantes da Presidência da
República.
Art. 5? A Gratificação a que alude este decreto-lei, sobre a qual
incidirá o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos do
funcionário que a tenha percebido na data da aposentadoria.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o correspondente
à média dos percentuais atribuídos ao funcionário, nos doze meses ime-,
diatamente anteriores à inativação.
Art. 6? Aos funcionários já aposentados a incorporação da Gratificação de Desempenho da Atividade de Fiscalização do Trabalho, farse-á na razão da metade do percentual máximo atribuído à categoria
funcional em que 'ocorreu a aposentadoria.

Art. 7? As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei
correrão à conta das dotações constantes do Orçamento do Ministério
do Trabalho.
Art. 8? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário, em especial o
parágrafo 4?, do artigo 3?, da Lei n" 6.986. de 13 de abril de 1982.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo
Delfim Netto
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ANEXO
(Artigo I?, do Decreto-lei n:' 2.202, de 27 de dezembro de 1984)
ANEXO 11
(Artigo 6?, item IH, do Decreto-lei n:' 1.341, de 22 de agosto de 1984)

Denominações das Gratificações e
Indenizações

Gratificação de Desempenho da
Atividade de Píscalieaçãc do Trabalho (NS-900 ou LT-NS-900).

Definição

Bases de Concessão

Gratificação devida aos
servidores incluídos na categoria funcional de Fiscal
do Trabalho.

Até 40% (quarenta por cento)
calculados sobre o valor do
vencimento da referência da
correspondente categoria funcional, segundo critério estabelecido em ato do Poder Executivo.

DECRETO·LEI N? 2.203, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a eauíoereçeo de companhias abertas a empresas nacionais definidas no artigo 12 da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984, nas condições e para os efeitos que estabelece, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. i? Para o efeito de habilitação aos incentivos fiscais e financeiros e demais medidas, previstos na Lei n? 7.232, de 29 de outubro de
1984, equiparam-se a empresas nacionais as sociedades anônimas abertas, que atendam os requisitos do caput e dos itens I e II do artigo 12
da referida lei e que, em relação ao requisito de controle de capital, tenham, no mínimo. 2/3 (dois terços) das ações ordinárias e igual percentagem das ações preferenciais com direito a voto ou a dividendos fixos
ou mínimos e 70% (setenta por cento) do capital social, sob a titularidade de:
I - pessoas naturais, residentes e domiciliadas no País;
11 - pessoas jurídicas de direito privado, constituídas e
com sede e foro no País, que preencham os requisitos definidos
neste artigo, para seu enquadramento como empresa nacional;
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IH - pessoas jurídicas de direito público interno;
IV - fundações constituídas e com sede e foro no País,
instituídas e administradas pelas pessoas referidas nas alíneas
anteriores.
§ I? As ações correspondentes ao limite númerico de 70% (setenta
por cento) do capital social inclusive as compreendidas nas percentagens de 2/3 (dois terços) das ações ordinárias e de 2/3 (dois terçosl das
ações preferenciais com direito de voto ou a dividendos fixos ou mínimos, guardarão a forma nominativa, podendo ser escriturais ou representadas por certificados.
§ 2? A alienação do controle das empresas nacionais do setor de
informática, inclusive das companhias abertas equiparadas, está sujeita à prévia autorização da Secretaria Especial de Informática - SEI,
sem prejuízo, quando for o caso, da competência da Comissão de Valores Mobiliários ~ CVM, no interesse de assegurar tratamento equitativo aos acionistas minoritários de companhias abertas.
Art. 2? O Presidente da República poderá designar membros
eventuais, conforme a matéria a ser apreciada, para o Conselho N acional de Informática e Automação - CONIN.
Art. 3? E ste decreto-lei entrará em vigor no dia 29 de dezembro
de 1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Danilo Venturini
DECRETO-LEI N? 2.204, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores
civis do Poder Executivo, bem como os das
pensões, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
dos servidores civis do Poder Executivo, bem como os das pensões, resultantes da aplicação do Decreto-lei n? 2.130, de 25 de junho de 1984,
são reajustados em 75% (setenta e cinco por cento}.
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Art. 2? Os cargos referidos no Anexo I do Decreto-lei n? 1.902, de
22 de dezembro de 1981, terão a atual representação mensal acrescida
de 20 (vínte) pontos percentuais.
Art. 3? O servidor da Administração Federal direta e das autarquias federais, quando investido em cargo em comissão ou função de
confiança do Grupo-DAS-100 ou em cargo de natureza especial, continuará percebendo a Gratificação de Nível Superior a que se refere o artigo 7? do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao funcionário
aposentado com fundamento no artigo 180 da Lei n? 1.711, de 28 de outubro de 1952, e alterações posteriores, desde que fizesse jus à referida
gratificação na atividade.
ros)

Art. 4? Fica elevado para Cr$ 8.300 (oito mil e trezentos cruzeiO valor do salário-família.

Art. 5? O Departamento Administrativo do Serviço Público elaborará as tabelas com os valores reajustados na forma deste decretolei.
Art. 6? A despesa decorrente da execução deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União para o exercício
de 1985.
Art. 7? Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
com os efeitos financeiros a partir de I? de janeiro de 1985, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.205, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos membros da Magistratura
Federal, do Distrito Federal e Territórios e
do Tribunal de Contas da Unino, bem como
os das pensões, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência que
lhe confere o artigo 55, item IH, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 144, § 4?, da Constituição, e nos artigos 61 a 63' da
Lei Complementar n:' 35, de 14 de março de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Os valores de vencimentos e proventos dos membros da
Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal
de Contas da União, resultantes da aplicação do Decreto-lei n? 2.172,
de 19 de novembro de 1984, bem assim os das pensões, serão reajustados de acordo com os valores constantes do anexo a este decreto-lei,
sobre os quais incidirão os percentuais de representação nele estabelecidos.
Art. 2? Fica elevado para Cr$ 8.300 (oito mil e trezentos cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 3? A despesa decorrente deste decreto-lei correrá à conta
das dotações do Orçamento Geral da União para o exercício de 1985.
Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, com os seus efeitos financeiros a partir de I? de janeiro de 1985,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Delfim Netto
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ANEXO
(Artigo I? do Decreto-lei n? 2.205, de 27 de dezembro de 19841

a partir de
1-1-85 (Cr$)

Orgãos/Cargos

11 -

III -

IV -

V -

VI -

Representacao

Supremo Tribunal Federal
Ministro do Supremo Tribunal Federal

3.528.234

lOO

Justiça Federal
Ministro do Tribunal Federal de Recursos
Juiz Federal.

3.175.410
2.822.587

80
70

Justiça Militar
Ministro do Superior Tribunal Militar
Auditor Corregedor.
Auditor Militar
Auditor Substituto

3.175.410
2.822.587
2.822.587
2.469.762

80

Justiça do Trabalho
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho
Juiz de Tribunal Regional do Trabalho
Juia-Preaidente de Junta de Conciliaçao e Julgamento
Juiz'do Trabalho Substituto

3.175.410
2.998.999
2.822.587
2.469.762

80

Justiça do Distrito Federal e Territórios
Desembargador.
Juiz de Direito
Juiz Substituto

2.998.999
2.822.587
2.469.762

Tribunal de Contas da União
Ministro do Tribunal de Contas da Un ião
Auditor do Tribunal de Contas da Un iao

3.175.410
2.998.999

75

70
60

75

70
60
75

70
60
80
75

DECRETO-LEI N? 2.206, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajusta o limite de remuneraçào estabelecido pelo Decreto-lei n? 1971, de 30 de
novembro de 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica reajustado em 30% (trinta por cento) o limite de remuneração mensal estabelecido pelo Decreto-lei n? 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à remuneração
relativa ao ano de 1984.
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Art. 2? Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 2.207, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza a elevação do capital social do
Banco Nacional de Crédito Cooperativo
S.A. - BNCC, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a elevar o capital do
Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. BNCC de Cr$
27.887.000.000 (vinte e sete bilhões, oitocentos e oitenta e sete milhões
de cruzeiros) para Cr$ 290.887.000.000 (duzentos e noventa bilhões, oitocentos e oitenta e sete milhões de cruzeiros), cabendo à União subscrever a parcela do aumento.
Parágrafo único. Para atender ao aumento do capital autorizado
neste artigo, o Poder Executivo emitirá Obrigações Reajust.áveis do Tesouro Nacional - ORTN, criadas pela Lei n ? 4.357, de 16 de julho de
1964, no valor de Cr$ 263.000.000.000 (duzentos e sessenta e três bilhões
de cruzeiros}, com prazo de 5 (cinco) anos e juros de 8% (oito por cento I
ao ano.
Art. 2? O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. - BNCC
utilizará os recursos de que trata o artigo anterior no resgate do princ ipal da dívida por que responde na conta «Reservas Bancárias» junto ao
Banco Central do Brasil.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO-LEI N? 2.208, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Prorroga até 31 de dezembro de 1985 o
prazo estabelecido no Decreto-lei n? 1.846,
de 30 de dezembro de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1985, o prazo a
que se refere o Decreto-lei n? 1.846, de 30 de dezembro de 1980, referente à isenção do Imposto Único sobre Minerais concedida pelo Decretolei n? 1.396, de 12 de março de 1975, às partidas de sal marinho para o
exterior.
Art. 2? Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO-LEI N? 2.209, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos servidores da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, e dil outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IlI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores dos vencimentos, gratificações e proventos do pessoal ativo e inativo do Quadro Permanente da Secretaria
do Supremo Tribunal Federal, decorrentes da aplicação do Decreto-lei
n? 2.135, de 27 de junho de 1984, serão reajustados em 75% (setenta e
cinco por cento).
Art. 2? O salário-família dos servidores ativos e inativos do Supremo Tribunal Federal passa a ser pago na importância de Cr$ 8.300
(oito mil e trezentos cruzeiros).
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União, para
1985.
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Art. 4? Este decreto-lei entrará em vigor em I? de janeiro de 1985,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abí-Ackel

DECRETO·LEI N? 2.210, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores
civis do Distrito Federal, bem como os das
pensões, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IlI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
dos servidores civis do Distrito Federal, bem como os das pensões, resultantes da aplicação do Decreto-lei n? 2.139, de 28 de junho de 1984,
são reajustados em 75% (setenta e cinco por cento).
Art. 2? Os cargos referidos no Anexo I do Decreto-lei n? 1.905, de
23 de dezembro de 1981, terão a atual representação mensal acrescida
de 20 Ivintel pontos percentuais.
Art. 3? O servidor da Administração Direta do Distrito Federal e
de suas autarquias, quando investido em cargo em comissão ou função
de confiança do Grupo-DAS-100 ou em cargo de natureza especial, continuará percebendo a Gratificação de Nível Superior a que se refere o
artigo 6? do Decreto-lei n? 1.831, de 22 de dezembro de 1980.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao funcionário
aposentado com fundamento no artigo 180 da Lei n? 1.711, de 28 de outubro de 1952, e alterações posteriores, desde que fizesse jus à referida
gratificação na atividade.
Art. 4? Fica elevado para Cr$ 8.300 (oito mil e trezentos cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 5? A Secretaria de Administração do Distrito Federal elaborará as tabelas com os valores reajustados na forma deste decreto-lei.
Art. 6? A despesa decorrente da execução deste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento do Distrito Federal para o
exercício de 1985.
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Art. 7? E ste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
com os efeitos financeiros a partir de I? de janeiro de 1985, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

In -

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I? da Constituição e eu, Moac yr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 42, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei nf' 2.116,
de 7 de maio de 1984, que "fixa remuneração
de Diplomata servindo em organismo internacional, e dá outras oroviâénciee».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.116, de 7 de
maio de 1984, que «fixa remuneração de Diplomata servindo em organismo internacional, e dá outras providências».
Senado Federal, 9 de outubro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I? da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 43, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei nf' 2.117,
de 7 de maio de 1984, que «altera o Decretolei n.O 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.117, de 7 de
maio de 1984, que «altera o Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974,
e dá outras providências».
Senado Federal, 9 de outubro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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Faço saber que o Congresso N ac ional aprovou, nos termos do artigo 55, § I? da Constituição e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 44, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei nf' 2.114,
de 14 de a brit de 1984, que "Institui a Gratificação de Incentivo à Atividade Médica na
Previdência Social, e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto·lei n? 2.114, de 23 de
abril de 1984, que «Institui a Gratificação de Incentivo à Atividade Médica na Previdência Social, e dá outras providências».
.
Senado Federal, 9 de outubro de 1984.
SEN ADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 45, DE 1984
Aprova o texto de Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriçe, conc1uídoentreo
Governo da RepúbHca Federativa do Brasil
e o Governo da. República da Venezuela,em
Caracas, a 19 de fevereiro de 1982.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Sanitária
Fronteiriça, concluído entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro de 1982.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de outubro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 46, DE 1984
Aprova o texto do Convênio Multilateral sobre Coooereceo e Assistência Mútua
entre as Direções Nacionais de Aduanas
(incluidos os anexos I, V e XIII)"celebrado
na cidade do México, a 11 de setembro de
1981.

Art. I? É aprovado o texto do Convênio Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Direções Nacionais de Aduanas
(incluídos os anexos I, V e XIII), celebrado na cidade do México, a 11
de setem bro de 1981.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de outubro de 1984
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 47, DE 1984
Aprova o texto do Acordo Básico de
Coooerecso Cientifica e Tecnológica entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Equador, concluido em Brasilia, a 9 de fevereiro de 1982.

Art. I? Fica aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação
Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Equador, concluído em Brasília, a
9 de fevereiro de 1982.
Parágrafo único. Quaisquer atos ou ajustes complementares de
que possam resultar revisão ou modificação do presente Acordo ficam
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 1984.

SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artígo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dal1a, Presidente do Senado Federal, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 48, de 1984
Aprova o texto do Acordo sobre o estabelecimento e os privilégios e imunidades
da Delegecso da Comissão das Comunidades Européias no Brasil, firmado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e a Comissão das Comunidades Européias e
concluído em Bruxelas, a 4 de abril de 1984.

Art. 1 ~ É aprovado o texto do Acordo sobre O estabelecimento e.
os privilégios e imunidades da Delegação da Comissão das Comunidades Européias no Brasil, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Comissão das Comunidades Européias, e concluído
em Bruxelas, a 4 de abril de 1984.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de outubro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, §1? da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 49, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n.o
2.119, de 14 de maio de 1984, que "dispõe sobre a incorporação da Gratificação que
menciona ao provento da aposentadoria, e
dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.119, de 14 de
maio de 1984, que «dispõe sobre a incorporação da Gratificação que
menciona ao provento da aposentadoria, e dá outras providências».
Senado Federal, 21 de novembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 50, DE 1984
Aprova o texto da Convenção sobre a
Proteção Física do Material N ucleer, eeeí.
nado em Viena, a 15 de maio de 1981.

Art. I? É aprovado o texto da Convenção sobre a proteção Física
do Material N uc1ear, assinado pelo Brasil, em Viena, a 15 de maio de
1981.
Art. 2? E ste decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr DaUa, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 51, DE 1984
Aprova o texto do Acordo relativo à
construção de uma ponte internacional sobre o Rio Tacutu, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de
1982.

Art. i? É aprovado o texto do Acordo relativo à construção de
uma ponte internacional sobre o Rio Tacutu, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da
Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1984.

SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.igo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 52, DE 1984
Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de
1982.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de
janeiro de 1982.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Moacyr Dalla,
Presidente do Senado Federal, nos termos do item 30, do artigo 52, do
Regimento Interno, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 53, DE 1984
Aprova a reforma de Iraby MouUnho,
aluno da Escola Preparatória de Cadetes de
Fortaleza - CE, do Ministério do Exército.

Art. I? É aprovado o ato do Presidente da República que concedeu reforma a Irahy Moutinho, aluno da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza - CE, do Ministério do Exército, bem como o ato que
o promoveu ao posto de I? Tenente, de acordo com a autorização prevista no § 8?, do artigo 72, da Constituição Federal, na redação dada
pela Emenda Constitucional n? 8, de 14 de abril de 1977.
Art. 2? E ste decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 54, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n:' 2.127,
de 20 de junho de 1984, que "altera a legislação do imposto de renda aplicável aos rendimentos de cadernetas de poupança do
Sistema Financeiro da Habitação":-

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.127, de 20 de
junho de 1984, que «altera a legislação do imposto de renda aplicável
aos rendimentos de cadernetas de poupança do Sistema Financeiro da
Habitação».
Senado Federal, 3 de dezembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso N acional aprovou, nos termos do artígo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N?55, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n:' 2.128,
de 20 de [unho de 1984, que «estende a Gratificação de Desempenho das Atividades de
Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos
Tributos Federais aos Fiscais de Contribuições Previdenciárias».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 2.128, de 20 de
junho de 1984, que «estende a Gratificação de Desempenho das Atividades de Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos Tributos Federais
aos Fiscais de Contribuições Previdenciárias».
Senado Federal 3 de dezembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
44, inciso VIII, da Constituição, e eu, Moacyr Dana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 56, DE 1984
Aprova as Contas do Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de
1980.

Art. I? São aprovadas as contas prestadas pelo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de-1980, conforme d isposto nos artigos 44, inciso VIII, e 81, inciso XX, da Constituição Federal, com as ressalvas aos valores lançados à conta «Despesas Impugnadas», pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal de Contas da
União.
Art. 2? Os diversos responsáveis da Administração Direta e Indireta, que não apresentaram ao Tribunal de Contas da União os bal an-:
ços anuais referentes ao exercício financeiro de 1980, no prazo estabelecido pelo Decreto n" 80.421, de 28 de setembro de 1977, ficam sujeitos
às sanções previstas no artigo 53 do Decreto-lei n? 199, de 25 de fevereiro de 1967, e Resoluções daquele Tribunal.
Art. 3? O Tribunal de Contas da União tomará as providências
para a aplicação das penalidades a que se refere o artigo anterior.
Art. 4? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.igo 44, inciso VIII, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 57, DE 1984
Aprova as Contas do Presidente da República, relativas ao exercício de 1981.

Art. I? São aprovadas as contas prestadas pelo Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1981, conforme disposto no
artigo 44, inciso VIII, e 81, inciso XX, da Constituição Federal, com
ressalvas aos valores lançados à conta «Diversos Responsáveis», pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 2? Os responsáveis pela Administração Pública Federal que
não apresentaram ao Tribunal de Contas da União os balanços anuais
referentes ao exercício de 1981, no prazo estabelecido pelo Decreto n?
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80.421, de 28 de setembro de 1977, ficam sujeitos às penalidades previstas no artigo 53 do Decreto-lei n? 199, de 25 de fevereiro de 1967 e Resoluções daquele Tribunal.
Art. 3? O Tribunal de Contas da União tomará as providências
cabíveis para a aplicação das sanções a que se refere o artigo anterior.
Art. 4? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1984.
SENADOR MOACYR DAL LA
Presidente

Faço saber que o Congresso N acional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso lII, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 58, DE 1984
Autoriza o Senhor Presidente da República a se ausentar do Pais no dia 9 de janeiro de 1985, para um Encontro de Trabalho com o Senhor Presidente da República
Argentina.

Art. I? É o Senhor Presidente da República, João Baptista de
Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar-se do País no dia 9 de janeiro de 1985, para um Encontro de Trabalho com o Senhor Presidente da
República Argentina.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 59, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n.O 2.126,
de 19 de junho de 1984, que «inclui a Gratificaçao de Função Polícia I no Anexo 11 do
Decreto-lei n,o J .360, de 22 de novembro de
1974, e dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n" 2.126, de 19 de
junho de 1984, que «inclui a Gratificação de Função Policial no Anexo
II do Decreto-lei n ? 1.360, de 22 de novembro de 1974, e dá outras providências».
Senado Federal, 4 de dezembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 60, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n,O 2.125,
de 19 de junho de 1984, que «estabelece correspondência de referências de vencimentos
concernentes 80S servidores alcançados pelo artigo 1:' da Lei n,o 6.823, de ,22 de setembro de 1980".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n:' 2.125, de 19 de
junho de 1984, que «estabelece correspondência de referências de vencimentos concernentes aos servidores alcançados pelo artigo I? da Lei n?
6.823, de 22 de setembro de 1980».
Senado Federal, 4 de dezembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artígo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo O seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 61, DE 1984
Aprova o texto do Tratado da Comunidade Ibero-americana de Previdência Social, concluído em Quito, a 17 de março de
1982.

Art. I? É aprovado o texto do Tratado da Comunidade Iberoamericana de Previdência Social, concluído em Quito, Equador, a 17 de
março de 1982.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso VII, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVON? 62, DE 1984
Fixa os subsídios e as verbas de representação do Presidente e Vice-Presidente
da República, para o período de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1991.

Art. I? São fixados o subsídio e a verba de representação do Presidente da República, no período de 15 de março de 1985 a 15 de março
de 1991, em valores equivalentes aos efetivamente percebidos, a 15 de
março de 1985, pelo atual Presidente da República, computados os reajustes previstos no artigo 3?, do Decreto Legislativo n? 75, de I? de dezembro de 1978.
Art. 2? São fixados o subsídio e a verba de representação do
Vice-Presidente da República, no período de 15 de março de 1985 a 15
de março de 1991, em valores correspondentes a 75% (setenta e cinco
por cento) e 80% (oitenta por cento), respectivamente, do subsídio é da
verba de representação do Presidente da República no mesmo período.
Art. 3? Os subsídios e as verbas de representação de que tratam
os artigos anteriores serão reajustados, a partir de 15 de março de 1985,
nas mesmas épocas e segundo as mesmas bases estabelecidas para os
vencimentos dos funcionários públicos civis da União.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1984.

SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 63, DE 1984
Aprova o texto do Tratado de Amizade
e Cooperação entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, celebrado
em Brasília. a 5 de outubro de 1982.

Art. 1 ~ E aprovado o texto do Tratado de Amizade e Cooperação
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de de ou:
tubro de 1982.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1984.

SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Const.iturcão, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 64, DE 1984
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Científica c Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo de Antígua e Barbuda, celebrado em Brasília, em 17 de agosto de 1982.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural,
Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo de Antígua e Barbuda, celebrado em Brasília, em 17 de
agosto de 1982.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1984.

SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.ígo 55, § I?, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO K? 65. DE 198J
Aprova o texto do Decreto-lei n.V 2.120.
de 14 de maio de 1984, que "dispõe sobre o
tratamento tributário relativo a bagagem».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n" 2.120. de 14 de
maio de 198J. que «dispõe sobre o tratamento tributário relativo a bagagem ».
Senado Federal. 5 de dezembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

Faço saber que o Congresso N aciona l aprovou. nos termos do artigo 55, § I? da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO K?66. DE 198J
Aprova os textos dos Decretos·leis n. <:
2.121. de 16de maio de 198-1. que "insritui a

Gratificação de Apoio il .-\tiddade de Ensi·
no e dá outras orovíaéncíee»: e 2.12J. âe
de junho de 198-1. que «altera a redecso de
âisoosítívos do Decreto-lei n. 2.121. âe ]6
de maio de 1984. que instituiu a Gratificação
de Apoio à Asívíâeâe de Ensino. e dá outras orovíâénciee».
õ

Artigo único. São aprovados os textos dos Decretos-leis n vs 2.121.
de 16 de maio de 198-L que «institui a Gratificação de Apoio à At ivid ade de Ensino. e dá outras providências»: e 2.123. de 5 de junho de 198..1.
que «altera a redação de dispositivos do Decreto-lei n? 2.121. de 16 de
maio de 1984, que «instituiu a Gratificação de Apoio à Atividade de Ensino. e dá outras providênc ias».
Senado Federal. 5 de dezem bro de 198J.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente

IV -

LEIS

LEI N? 7.220, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Reajusta a pensão especial concedida
pela Lei n.O 3.801, de 2 de agosto de 1960, a
Antônia Colornbino Souza Naves, viúva do
ex-Senador Abilon de Souza Naves, e dá

outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O valor da pensão especial concedida pela Lei n? 3:801, de
2 de agosto de 1960, a Antônia Colombino Souza Naves, que passa a
ser identificada como Antônia de Souza Naves, viúva de Abilon de
Souza Naves -, fica reajustado no correspondente a 2 (duas) vezes o
salário mínimo vigente no País.
Art. 2? Ficam excluídos do benefício os filhos citados no artigo I?
da Lei n:' 3.801, de 2 de agosto de 1960, por terem atingido a maioridade.
Parágrafo 'único. .A pensão estabelecida será devidamente paga à
viúva enquanto esta mantiver o estado de viuvez.
Art. 3? A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
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LEI N? 7.221, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre os cargos de Suplente de
Juiz do Trabalho Presidente de Junta de
Conciliaçiio e Julgamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Os atuais Suplentes de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta de Conciliação e Julgamento, em exercício em quaisquer das Regiões da Justiça do Trabalho, serão nomeados Juízes Substitutos dos
Quadros respectivos, mediante prova de habilitação organizada e realizada pelos Tribunais Regionais a que estejam vinculados.
Art. 2? A prova de habilitação a que alude o artigo anterior será'
realizada de conformidade com as instruções expedidas pelo Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho e deverá estar concluída dentro de 60
Isessental dias contados da publicação desta lei.
Parágrafo único. Não se inscrevendo ou não sendo aprovados, os
Suplentes de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento de que trata esta lei permanecerão no exercício de suas funções, nas condições atuais, em quadro à parte, extinguindo-se os respectivos cargos quando vagarem.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabím Abí-Ackel

LEI N? 7.222, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Acrescenta parágrafo ao art. 31 da Lei
n? 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos. definindo o voto cumulativo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N aciona! decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O artigo 31 da Lei n? 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei
Orgânica dos Partidos Políticos passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo, numerado como § 2?, alterando-se para § l? seu atual parágrafo único:
«Art , 31.
§ I?
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§ 2? Entende-se como voto cumulativo aquelé dado por
um mesmo convencional credenciado por mais de um t.ítulo .»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 7.223, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Modifica a redação do § 4.° do artigo 543
da Consolidação das Lei do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O § 4? do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n:' 5.452, de I? de maio de 1943, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 543.

§ 4? Considera-se cargo de direção ou de representação sind ical aquele cujo exercício ou indicação. decorre de eleição prevista em lei.»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo

LEI

N~

7.224, DE 15 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra es Secas - DNOCS, Autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a
doar os imóveis que menciona. situados no
Munícioío de Iracema. no Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS fica autorizado a doar à Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAG ECE, mediante escritura pública, duas áreas de terra de sua
propriedade, com 1.200, OOm' (hum mil e duzentos metros qudrados) e
com 4,OOm 2 (quatro metros quadrados), respectivamente, destinadas à
implantação do sistema de água da cidade de Iracema, Estado do Ceará, e à construção da casa de força necessária àquele sistema.
Parágrafo único. As áreas de terra, objeto da autorização de que
trata o caput deste artigo, limitam-se, a primeira, ao N arte, com a Estrada Estadual - CE que liga a cidade de Alto Santo a Iracema; ao
Sul, Leste e Oeste, com terras do DNOCS; e a segunda, ao Norte, Sul,
Leste e Oeste, com terras do DNOCS e apresentam a seguinte descrição: área n? 1: partindo do ponto 0, na ombreira esquerda da barragem,
visando ao ponto 0, na ombreira direita da barragem do açude Ema, se- .
guindo com uma deflexão à direita de 01 '05' D e rumo de 47'05' NE,
mede 354,00m até o ponto 1, com longitude de 38'20'45" Oeste e latitude
de 05'46'35" Sul; deste com uma deflexão à direita de 146'08'00" D e
rumo de 13'13'00" SO, mede 8,50m até o ponto O-A da quadra, com longitude de 38'20'46" Oeste e latitude de 05°46'36" Sul; deste, com uma
deflexão à esquerda de 63'20'00" E e rumo, de 50'07'00" SE, mede
40,00m até o ponto B, com longitude de 38'20'46" Oeste e latitude de
05'45'36" Sul; deste, com uma deflexão à direita de 90'00' D e rumo de
39'53' SO, mede 30,00m até o,ponto C, com longitude de 38'20'46" Oeste e latitude de 05'45'35" Sul, deste, com uma deflexão à direita de
90'00' E e rumo de 50'07' NO mede 40,00m até o ponto D, com longitude de 38'20'36" Oeste e latitude de 05'46'35" Sul; deste, com uma deflexão à direita de 90'00' D e rumo de 39'53' NE, mede 30,00m até o ponto
O-A, com longitude de 38'20'46" Oeste e latitude de 05'46'36" Sul, onde
se dá uma deflexão à direita de 90°00' D para encontrar o rumo de
50'07' SE, ficando assim fechada a linha poligonal da área n? 1, com
um total de 1.200m'. Area n? 2: partindo do ponto O, da ombreira esquerda da barragem, com longitude de 38'20'46" Oeste e latitude de
05°46'35" Sul, zerando o aparelho em direção ao norte magnético, com
O rumo de 23'00' NW, mede 12,00m até o ponto 1, com longitude de
38'20'46" Oeste e latitude-de 05'46'35" Sul; deste, com uma deflexão à
esquerda de 90'00' E e rumo de 67'00' SW, mede 2,00m a té o ponto 2,
com longitude de 38°20'46" oeste e latitude de 05'46'35" Sul; deste, com
uma deflexão à direita de 90°00' D e rumo de 23"00' NW, mede 2,00m
até o ponto 3, com longitude de 38'20'46" Oeste e latitude de 05'46'35"
Sul; deste, com uma deflexão à direita de 90"00' D e rumo de 67'00'
NE, mede 2,00m até o ponto 4, com longitude de 38'20'46" Oeste e lati'
tude de 05"46'35" Sul; deste, com uma deflexão à direita de 90'00' De
rumo de 23'00' SE até o ponto 1 com longitude de 38'20'46" Oeste e latitude de 05'46'35" Sul, onde se dá uma deflexão à direita de 90'00' D
para obter o rumo de 67'00' SW do lado 1-2, ficando assim fechada a linha poligonal da área número 2, com um total de 4,OOm 2 •
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Art. 2? A doação tornar-se-á nula, de pleno direito, se as construções dos prédios não estiverem concluídas no prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da data da assinatura da respectiva escritura, ou se aos imóveis
for conferida destinação diversa da prevista, hipótese em que ocorrerá
a' reversão dos imóveis ao patrimônio do DNOCS, independente de indenização de qualquer benfeitoria porventura realizada nas áreas.
Art. 3? E sta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIG UEIREDO
Augusto Cezar de Sá Rocha Maia

LEI

N~

7.225, DE 15 DE OUTUBRO DE 1984
Díepõe sobre o reposicionamento de
servidores do Plano de Classificação de
Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal decreta e eu san~iono a seguinte lei:
Art. I? Os servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n~ 5.920, de 19 de setembro de 1973, na qualidade
de concorrentes à terceira etapa das mesmas categorias funcionais de
que constituíam clientela originária, serão localizados nas referências
em que foram posicionados os demais servidores de igual situação funcional, efetivando-se, a seguir, as progressões funcionais obtidas até a
data da vigência desta lei.
Art. 2? O reposicionamento de que trata o artigo anterior independerá de claros na lotação, que ficará automaticamente reajustada,
com observância dos percentuais fixados para a progressão funcional.
Art. 3? Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta lei
são devidos somente a partir do início de sua vigência.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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LEI

N~

7.226, DE 15 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Colonizeçeo e -Reforma Agrária - INCRA a
doar à União o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar à União o imóvel com 6.636m 2 (seis
mil, seiscentos e trinta e seis metros quadrados), denominado Lote 146·
A, da Gleba Guanabara, Seção E, remanescente do Projeto Integrado
de Colonização «Santa Cruz», antiga Fazenda Nacional de Santa Cruz,
no Munnicípio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está averbado, em maior porção, em nome do INCRA, à margem da transcrição n?
54.177, à fl . 114, do Livro 3-CF, do 4~ Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e tem os seguintes limites e confrontações: ao Norte, com terras da Base Aérea de Santa Cruz e com a Rua Prado Júnior; a Este, com a Rua Prado Júnior e
com a Rua Império; ao Sul, com a Rua Império; e a Oeste, com terras da
Base Aérea de Santa Cruz.
Art. 2? O imóvel de que trata o artigo anterior ficará sob a jurisdição do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3? A doação autorizada nesta lei será efetivada mediante termo lavrado em livro próprio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

LEI N? 7.227, DE 15 DE OUTUBRO QE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Educação e Cultura crédito
especial até o íímíte de Cr$ 8.215.800.000,00
(oito bilhões, duzentos e quinze milhões e
oitocentos mil cruzeiros) para o fim que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da
Educação e Cultura, em favor de diversas, Unidades Supervisionadas
da Secretaria-Geral, crédito especial até o limite de Cr$ 8.215.800.000,00
(oito bilhões, duzentos e quinze milhões e oitocentos mil cruzeiros), para' reforço das dotações orçamentárias destinadas aos projetos e atividades abaixo especificadas:

c-» 1.000,00
1500
1503
1503.08430251.818

1503.08430251.824
1503.08430251.825
1503.08430251.826
1503.08430251.827
1503.08430251.828
1503.08430251.830
1503.08430251.831
1503.08430251.832
1503.08430251.833
1503.08430251.835
1503.08430251.836
1503.08430251.837
1503.08430251.839
1503.08430251.840
1503.08430251.841

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
CULTURA
Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
Atividades a cargo do Fundo N acionai de Desenvolvimento da Educação
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal de Alagoas
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal do Amazonas
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal da Bahia
Projetos a cargo da E scola Técnica
Federal de Campos
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal do Ceará
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal do Espirito Santo
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal de Goiás
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal do Maranhão
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal de Mato Grosso
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal de Ouro Preto
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal do Pará
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal da Paraiba
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal de Pelotas
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal de Pernambuco
Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal do Piauí

8.215.800

408.300
133.200
133.200
130.600
133.200
133.200
133.200
133.200
133.200
133.200
117.700
133.200
133.200
131.600
133.200
133.200
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1503.08430251.842

Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal de Química - RJ

127.300

Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal do Río Grande do Norte

133.200

Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal de Santa Catarina

133.200

Projetos a cargo da Escola Técnica
Federal de São Paulo

133.200

Projetos a cargo da Escola Técníca
Federal de Sergipe

128.300

Atividades a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

4.840.000

1503.08431972.826

Atividades a cargo da Escola Técnica
Federal da Bahia

2.500

1503.08431972.835

Atividades a cargo da Escola Técnica
Federal de Ouro Preto

15.400

Atividades a cargo da Escola Técnica
Federal de Pelotas

1.500

Atividades a cargo da Escola Técnica
Federal de Química - RJ

5.800

Atividades a cargo da Escola Técnica
Federal de Sergipe

4.800

Atividades a cargo da Fundação Centro N acionaI de Aperfeiçoamento de
Pessoal para Formação Profissional

304.000

1503.08430251.843
1503.08430251.844
1503.08430251.845
1503.08430251.846
1503.08430312.818 -

1503.08431972.839
1503.08431972.842
1503.08431972.846
1503.08432172.847

Art. 2? Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão
do produto de operação de crédito externa, contratada pelo Ministério
da Educação e Cultura junto ao Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento.
Art. 3?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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LEI N? 7.228, DE 15 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Presidência da RepúbHca, em favor do Hospital das Forças Armadas, o crédito especial de Cr$ 112.000.000,00, para o fim que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional .decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Presidência
da República, em favor do Hospital das Forças Armadas, o crédito especial de Cr$ 112.000.000,00 (cento e doze milhões de cruzeiros), para
atender despesas com a aquisição de equipamentos hospitalares, COmo
segue:
Cr$ 1.000,00
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
1100
112.000
1112
Hospital das Forças Armadas
112.000
Contribuição ao Fundo de Adminis1112.13754284.039
tração do Hospital das Forças Armadas
112.000
Art. 2? Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão
do produto de operação de crédito externa, conforme prevê o artigo 43,
§ I?, item IV, da Lei n ? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

LEI N? 7.229, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984
Fixa o efetivo da Policia Militar do
Território Federal do Amapá, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O efetivo da Polícia Militar do Território Federal do Amapá será fixado pelo seu Governador, ouvido o Ministério do Exército,
através de Quadros de Organização, dentro do limite máximo de 900
(novecentos) homens.
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Art. 2? O preenchimento das vagas decorrentes desta lei, por promoção, admissão, concurso ou inclusão, somente será realizado na proporção em que forem implantados os Órgãos, Cargos e Funções previstos nos Quadros de Organização, observados, nos casos de promoção,
os interstícios estabelecidos na legislação específica.
Art. 3? As despesas com a execução desta lei correrão à conta das
dotações apropriadas constantes do orçamento do Território Federal do
Amapá.
Art. 4?

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1984; 163 da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Mário Andreazza

LEI N? 7.230, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza o Instituto N ecíonel de Colo'
INCRA a
doar o imóvel que menciona.

níeecao e Reforma Agrária -

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica o Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar, ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, o imóvel com 3,0930ha (três hectares, nove
ares e trinta centiares), denominado «Bom Jesus», localizado no Município de Campo Largo, Estado do Paraná.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está transcrito em nome do Instituto N acional de Colonização e Reforma Agrária
- IN CRA, no Registro de Imóveis da Comarca de Campo Largo, no
Livro 3-X, à fl . 60, sob o n? 26.956, e tem o seguinte perímetro: partindo
do ponto PP-O, situado no ponto comum de divisa de terras de Ermínio
Klentz e Augusto Andreassa, segue confrontando com terras de Augusto Andreassa e Pedro Castelo, com os seguintes azimutes e distâncias:
44'59'45" - 50,10m, 11031'10" - 20,20m e 54"]9'55" - 88,05m, passando pelos pontos 1 e 2, até o ponto 3, situado à margem da Estrada do
Engenho; daí, segue confrontando com a Estrada do Engenho, azimute
de 145°30'40" e distância de 81,42m até o ponto 4, situado à margem da
estrada acima citada, esquina da Rua 15 de Novembro; daí segue com o
azimute de 157'56'00" e distância de 33,93m, até o ponto 5; dai, segue
confrontando com terras de F'rancisco Verbicaro. com os seguintes azimutes e distâncias: 223°01 '10" - 67,20m, e 128'46'26" - 52,35m, pas-
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sando pelo ponto 6, até o ponto 7, situado no ponto comum de divisa de
terras de Francisco Verbicaro e Frederico Perusso; daí, segue confrontando com terras de Frederico Perusso, com os seguintes azimutes e
distâncias; 230"54'01" - 63,30m e 100"09'46" - 67,97m, passando pelo
ponto 8 até o ponto 9, situado no ponto COmum de divisa de terras de
Predericc Perusso e Augusto Andreassa; daí, segue confrontando com
terras de Augusto Andreassa, com os seguintes azimutes e distâncias:
101"17'48" - 38,40m, 127"09'04" - 1I,75m, 270"27'20" - 51,30m, e
256"44'26" - 92,70m, passando pelos pontos 10, 11 e 12, até o ponto 13,
situado no ponto comum de divisa de terras de Augusto Andreassa e
Pedro Coltro; daí, segue confrontando com terras de Pedro Coltro, com
os seguintes azimutes e distâncias: 297°47'02" - 76,53m atravessando
um banhado 341 "44'53" - 29,30m, e 279"08'13 - 3,02m, passando pelos
pontos 14 e 15, até o ponto 15A, situado na divisa comum de terras de
Pedro Coltro e Ermínio Klentz; daí, segue confrontando com terras de
Ermínio Klentz, com os seguintes azimutes e distâncias: 354°55'09" 51,20m, e 352"28'44' - 42,90m, passando pelo ponto 16, até o ponto pp.
O, início da descrição deste perímetro.
Art. 2~ O imóvel a ser doado se destina ao funcionamento do Posto de Fomento Florestal, do IBDF.
Art. 3? A doação de que trata esta lei será efetivada mediante termo, a ser outorgado pelo Instituto N acional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA.
Art. 4? O imóvel, com suas benfeitorias e acessórios, reverterá,
de pleno direito, ao patrimônio do Instituto N acionaI de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, independentemente de qualquer indenização, se, em qualquer tempo, vier a ser dada ao imóvel destinação diversa da prevista nesta lei.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIG UEIREDO
Danilo Venturini
LEI N? 7.231, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Transfere competência do INCHA para
o Ministério da Agricultura, dispõe sobre o
regime iuriâíco do pessoal do INCHA e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac iorial decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? Passam à competência do Ministério da Agricultura as
atividades relacionadas com o desenvolvimento rural, atualmente atribuídas ao Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária INCRA, no campo do cooperativismo, associativismo rural e eletrificação rural.
Art. 2? A fiscalização e o controle das sociedades cooperativas,
de que trata a Lei n? 5.764, de 16 de dezembro de 1971, bem como as
atribuições de extensão rural e eletrificação rural, a cargo do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, passam à competência do Ministério da Agricultura.
Art. 3? As contribuições de que trata o artigo I? item I. n?s 1 e 2,
do Decreto-lei n? 1.146, de 31 de dezembro de 1970, são devidas de acordo com o artigo 6? do Decreto n? 582, de 15 de maio de 1969, e com o ar-.'
tigo 2? do Decreto-lei n? 1.110, de 9 de julho de 1970, ao INCRA.
Parágrafo único. O Poder Executivo, mediante decreto, fixará
percentual das contribuições de que trata este artigo a ser transferido
ao Ministério da Agricultura, para fazer face às despesas com as atividades previstas nos artigos I? e 2? desta lei.
Art. 4? O Conselho N acionaI de Cooperativismo - CNC passa a
funcionar junto ao Ministério da Agricultura, com plena autonomia administrativa e financeira, sob a presidência do Ministro de Estado da
Agricultura, composto de representantes de Ministérios e de representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras.
§ I? A Organização das Cooperativas Brasileiras contará com 3
(três) elementos para se fazer representar no. Conselho.
§ 2? O Ministro de Estado da Agricultura designará o SecretárioExecutivo do Conselho N ac ional de Cooperativismo e este indicará o
seu substituto eventual.
§ 3? Nos seus impedimentos eventuais, o Ministro de Estado da
Agricultura será substituído, na Presidência do Conselho N acionaI de
Cooperativismo, pelo Secretário-Executivo.
Art. 5? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
terá quadro de pessoal regido pela Legislação Trabalhista e do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Art. 6? Os empregos do quadro de pessoal a que se refere o artigo
anterior, exceto as funções de confiança, serão providos mediante processo seletivo público, na forma estabelecida no Regulamento desta lei,
ressalvado o aproveitamento preferencial dos atuais servidores que optarem pelo novo quadro.
Art. 7? (Vetado).
Art. 8? O Quadro de pessoal e as respectivas tabelas de salários,
elaborados pelo INCRA, serão aprovados pelo Presidente da República.
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Parágrafo único. A remuneração do Presidente, dos Diretores e
dos ocupantes das demais funções de confiança será, também, aprovada pelo Presidente da República.
Art. 9? Integrarão o Quadro de Pessoal do INCRA:
I - os atuais ocupantes de empregos permanentes;
n - os atuais ocupantes de cargos de provimento efetivo que, no
prazo de 3 (três) anos, manifestarem opção pelo regime jurídico de pessoai estabelecido nesta lei;
In - os atuais servidores, integrantes de tabelas especiais, aprovados em processo seletivo;
IV - (Vetado).
§ I? Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que
não manifestarem opção pelo regime jurídico de pessoal, estabelecido
nesta lei, integrarão, com todos os seus d ireitos.e deveres, Quadro Suplementar cujos cargos serão automaticamente extintos à medida em
que vagarem, não existindo, para nenhum efeito, correlação nem vinculação entre este Quadro e o referido art. 5? desta lei.
§ 2? O enquadramento no Quadro de Pessoal de que trata o artigo
5? obedecerá à correlação de cargos ou empregos, encargos e atribuições, na forma do regulamento desta lei.
§ 3? Os servidores que estiverem prestando serviços ao INCRA
na condição de requisitados há mais de 2 (dois) anos e que tenham formação profissional compatível com as atribuições do INCRA, desde
que integrem tabelas permanentes em seus órgãos de origem poderão
optar, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data em que entrar em
vigor esta lei, pela integração no novo quadro de pessoal de que trata o
artigo 6? desta lei, cabendo ao órgão a aceitação final, nos termos da legislação aplicável vigente.
§ 4? A integração de que tratam os §§ I? (vetado) obedecerá ao
exclusivo interesse das atividades meio e fins da Autarquia e será feita
em emprego compatível com as atribuições do cargo (vetado) ocupado
pelo servidor optante.
Art. 10. O Poder Executivo, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, regulamentará a aplicação desta lei.
Art. 11. Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e .96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
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LEI

N~

7.232, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a Política Nacional de Iniormetice. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Esta lei estabelece princípios. objetivos e diretrizes da
Política Nacional de Informática, seus fins e mecanismos de formulação, cria o Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN,
dispõe sobre a Secretaria Especial de Informática - SEI, cria os Di stritos de Exportação de Informática, autoriza a criação da Fundação
Centro Tecnológico para Informática - CTI, institui o Plano Nacional
de Informática e Automação e o Fundo Especial de Informática e Automação.
Da Política Nacional de Informática
Art. 2? A Política Nacional de Informática tem por objetivo a capacitação nacional nas atividades de informática, em proveito do desenvolvimento social, cultural, político, tecnológico e econômico da sociedade brasileira, atendidos os seguintes princípios:
I - ação governamental na orientação, coordenação e
estímulo das atividades de informática;
11 - participação do Estado nos setores produtivos de
forma supletiva, quando ditada pelo interesse nacional, e nos
casos em que a iniciativa privada nacional não tiver condições
de atuar ou por eles não se interessar;
l l I - intervenção do Estado de modo a assegurar equilibrada proteção à produção nacional de determinadas classes e
espécies de bens e serviços, bem assim crescente capac itação
tecnológica;
IV - proibição à criação de situações monopolisticas, de
direito ou de fato;
V - ajuste continuado do processo de informatização às
peculiaridades da sociedade brasileira;
VI - orientação de cunho político das atividades de in-.
formática, que leve em conta a necessidade de preservar e aprimorar a identidade cultural do País, a natureza estratégica da
informática e a influência desta no esforço desenvolvido pela
N ação, para alcançar melhores estágios de bem-estar social;
VII - direcionamento de todo o esforço nacional no setor,
visando ao atendimento dos programas prioritários do desenvolvimento econômico e social e ao fortalecimento do Poder N aciona l, em seus diversos campos de expressão;
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VIII - estabelecimento de mecanismos e instrumentos le~
gais e técnicos para a proteção do sigilo dos dados arrnazenados, processados e veiculados, do interesse da privacidade e de
segurança das pessoas físicas e jurídicas, privadas e públicas;
IX - estabelecimento de mecanismos e instrumentos p ara assegurar a todo cidadão o direito ao acesso e à retificação
de informações sobre ele existentes em bases de dados públicos
ou privadas;
X - estabelecimento de mecanismos e instrumentos para assegurar o equilíbrio- entre os ganhos de produtividade e os
níveis de emprego na automação dos processos produtivos;
XI - fomento e proteção governamentais dirigidos ao desenvol vimento de tecnologia nacional e ao fortalecimento
econõmico-financeiro ~PIIlercial da empresa nacional, bem como estímulo à redução --de custos dos produtos e serviços,
assegurando-lhes maior competitividade internacional.
Art. 3? Para os efeitos desta lei, consideram-se atividades de info~mática aquelas ligadas ao tratamento racional e automático da informação e, especificamente, as de:
I - pesquisa, desenvolvimento, produção, importação e
exportação de componentes eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como dos respectivos insumos de grau eletrônico;
11- pesquisa, importação, exportação, fabricação, comercialização e operação de máquinas, equipamentos e dispositivos
baseados e:g]. técnica dig-ital com funções técnicas de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação, recuperação
e apresentação da informação, seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação;
111 - importação, exportação, produção, operação e comercialização de programas para computadores e máquinas automáticas de tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada (software);
IV - estruturação e exploração de bases de dados;
V - prestação de serviços técnicos de informática.
§ l~ (Vetado).
§ 2~ A estruturação, a exploração de bancos de dados (vetado) serão reguladas por lei específica.
Dos Instrumentos da Política Nacional de Informática
Art. 4?

São instrumentos da Política Nacional de Informática:
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I - o estímulo ao crescimento das atividades de informática de modo compatível com o desenvolvimento do País;
II - a institucionalização de normas e padrões de homologação e certificação de qualidade de produtos e serviços de informática;
111 - a mobilização e a aplicação coordenadas de recursos financeiros públicos destinados ao fomento das atividades
de informática;
IV - O aperfeiçoamento das formas de cooperação internacional para o esforço de capacitação do País;
V - a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de
recursos humanos para o setor;
VI - a instituição de regime especial de concessão de incentivos tributários e financeiros, em favor de empresas nacionais, destinados ao crescimento das atividades de informática;
VII - as penalidades administrativas pela inobservância
de preceitos desta lei e regulamentos;
VIII - o controle das importações de bens e serviços de
informática por 8 (oito) anos a contar da publicação desta lei;
IX - a padronização de protocolos de comunicação entre
sistemas de tratamento da informação; e
X - o estabelecimento de programas específicos para o
fomento das atividades de informática, pelas instituições financeiras estatais.
Do Conselho Nacional de Informática e Automação
Art. 5? O artigo 32 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 32. A Presidência da República é constituída essencialmente pelo Gabinete Civil e pelo Gabinete Militar. Também
dela fazem parte, como órgão de assessoramento imediato ao
Presidente da República:
I
o Conselho de Segurança Nacional;
II
o Conselho de Desenvolvimento Econômico;
III
o Conselho de Desenvolvimento Social;
IV
a Secretaria de Planejamento;
V
o Serviço Nacional de Informações;
VI
o Estado-Maior das Forças Armadas;
VII
o Departamento Administrativo do Serviço Público;
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VIII
a Consultoria Geral da República;
IX
o Alto Comando das Forças Armadas;
X
o Conselho Nacional de Informática e Automação.
Parágrafo único. O Chefe do Gabinete Civil, o Chefe do
Gabinete Militar, o Chefe da Secretaria de Planejamento, o
Chefe do Serviço Nacional de Informações e o Chefe do Estado·
Maior das Forças Armadas são Ministros de E stado titulares
dos respectivos órgãos..
Art. 6? O Conselho Nacional de Informática e Automação CONIN é constituido por (vetado) representantes do Poder Executivo
entre os quais os Ministros das Comunicações, da Indústria e do Comércio, da Fazenda, da Educação e Cultura, do Trabalho, o MinistroChefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e o
Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional, bem assim por 8
(oito) representantes de entidades não governamentais, compreendendo
representantes da indústria e dos usuários de bens de serviços de informática, dos profissionais e trabalhadores do setor, da comunidade
científica e tecnológica e de pessoas brasileiras de notório saber.
§ l? Cabe à Presidência do Conselho Nacional de Informática e
Automação - CONIN ao Presidente da República.

§ 2? Para a consecução dos objetivos da Política Nacional de Informática, poderá o Conselho Nacional de Informática e Automação CONIN autorizar a criação e a extinção de Centros de Pesquisa Tecnológica e de Informática, em qualquer parte do Território N acionaI e no
exterior,
§ 3? A organização e o funcionamento do Conselho N acionai de
Informática e Automação serão estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 4? Ressal vado o disposto no parágrafo seguinte a duração do
mandato de membros não governamentais do Conselho será de 3 (três)
anos,
§ 5? O mandato dos membros do Conselho, em qualquer hipótese,
se extinguirá com o mandato do Presidente da República que os nomear.

Art. 7?

Compete ao Conselho Nacional de Informática e Automa-

ção:
I - assessorar o Presidente da República na formulação da Política Nacional de Informática;
II - propor, a cada 3 (três) anos, ao Presidente da República o Plano N acional de Informática e Automação, a ser
aprovado e anualmente avaliado pelo Congresso N ac ional e supervisionar sua execução;
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III
estabelecer, de acordo com O disciplinado no Plano
N acional de Informática e Automação, (vetado) resoluções específicas de procedimentos a serem seguidas pelos órgãos da
Administração Federal;
IV - acompanhar continuamente a estrita observância
destas normas;

V - opinar, previamente, sobre a criação e reformulacão de órgãos e entidades, no âmbito do Governo Federal, voltados para o setor de informática;
VI - opinar sobre a concessão de benefícios fiscais, financeiros ou de qualquer outra natureza por parte de órgãos e
entidades da Administração Federal a projetos do setor de informática;
VII - estabelecer critérios para a compatibilização da
política de desenvolvimento regional ou setorial, que afetem o
setor de informática, com os objetivos e os princípios estabelecidos nesta lei, bem como medidas destinadas a promover a
desconcentr ação econômica regional;
VIII - estabelecer normas e padrões para homologação
dos bens e serviços de informática e para a emissão dos correspondentes certificados, ouvidos previamente os órgãos técnicos
que couber;
IX - conhecer dos projetos de tratados, acórdãos, convênios e compromissos internacionais de qualquer natureza, no
que se refiram ao setor de informática;
X - estabelecer normas para o controle do fluxo de dados transfronteiras e para a concessão de canais e meios de
transmissão de dados para ligação a banco de dados e redes no
exterior (vetado}:
XI - estabelecer medidas visando à prestação, pelo Estado, do adequado resguardo dos direitos individuais e públicos
no que diz respeito aos efeitos da informatização da sociedade,
obedecido o prescrito no artigo 40;
XII - pronunciar-se sobre currículos mínimos para formação profissional e definição das carreiras a serem adotadas,
relativamente às atividades de informática, pelos órgãos e entidades da Administração Federal, Direta e Indireta, e fundações
sob supervisão ministerial;
XIII - decidir, em grau de recurso, as questões decorreutes das decisões da Secretaria Especial de Informática;
XIV - opinar sobre as condições básicas dos atos ou contratos (vetado) relativo às atividades de informática;
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xv ~ propor ao Presidente da República o encaminhamento ao Congresso N acionaI das medidas legislativas complementares necessárias à execução da Política Nacional de Informática; e
XVI ~ em conformidade com o Plano Nacional de Informática e Automação, criar Centros de Pesquisa e Tecnologia e
de Informática, em qualquer parte do Território N acional e no
exterior.
Da Secretaria Especial de Informática
Art. 8? Compete à Secretaria Especial de Informática ~ SEI, órgão subordinado ao Conselho Nacional de Informática e Automação ~
CONIN:
I - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho
Nacional de Informática e Automação - CONIN;
11 - baixar, divulgar, curnprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho Nacional de Informática e Automação CONIN, de acordo com o item 'In artigo n;
III - elaborar a proposta do Plano Nacional de Informáti·
ca e Automação, submetê-la ao Conselho N ac ional de Informática e Automação e executá-Ia na sua área de competência, de
acordo com os itens 11 e 111 do artigo 7?;
IV - adotar as medidas necessárias à execução da Política
N acionai de Informática no que lhe couber;
V - analisar e decidir sobre os projetos de desenvolvimento e produção de bens de informática (vetado); e
VI - manifestar-se previamente sobre as importações de
bens e serviços de informática por 8 (oito) anos a contar da data
da publicação desta lei, respeitado o disposto no item 111 do artigo 7?.
Das Medidas Aplicáveis às Atividades de Informática
Art. 9? Para assegurar adequados níveis de proteção às Empresas
N acionais, enquanto não estiverem consolidadas e aptas a competir no
mercado internacional, observados critérios diferenciados segundo as
peculiaridades de cada segmento específico de mercado, periodicamente
reavaliados, o Poder Executivo adotará restrições de natureza transitória à produção, operação, comercialização, e importação de bens e serviços técnicos de informática.
§ I? Ressalvado o disposto no artigo 10, não poderão ser adotadas
restrições ou impedimentos ao livre exercício da fabricação, comercia li-
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z açâo e prestação de serviços técnicos no setor de informática às Empresas Nacionais que utilizem tecnologia nacional, desde que não usufruam de incentivos fiscais e financeiros.
§ 2? Igualmente não se aplicam as restrições do «c ap ut» deste artigo aos bens (vetado) de informática, com tecnologia nacional cuja fabricação independe da importação de partes, peças e componentes de
origem externa.
Art. 10. O Poder Executivo poderá estabelecer limites à comercialização, no mercado interno, de bens e serviços de inform át.iça, mesmo
produzidos no País, sempre que ela implique na criação de monopólio
de fato em segmentos do setor (vetado).
Art. 11. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
Direta e Indireta, as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder PÚ~'
bl íco e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da
União darão preferência nas aquisições de bens e serviços de informática aos produzidos por empresas nacionais.
Parágrafo único. Para o exercício dessa preferência, admite-se,
além de condições satisfatórias de prazo de' entrega, suporte de serviços, qualidades, padronização, compatibilidade e especificação de desempenho, diferença de preço sobre similar importado em percentagem
a ser proposta pelo Conselho N acio nal de Informática e Automação CONIN à Presidência da República (vetado).
Art. 12. Para os efeitos desta lei, empresas nacionais são as pessoas jurídicas constituídas e com sede no País, cujo controle esteja, em
caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, ou
por entidades de direito público interno, entendendo-se controle por:
I - controle decisório - o exercício, de direito e de fato,
do poder de eleger administradores da sociedàde e de dirigir o
funcionamento dos órgãos da empresa;
II - controle tecnológico - o exercício, de direito de fato,
do poder para desenvolver, gerar, adquirir e transferir e variar
de tecnologia de produto e de processo de produção;

IH - controle de capital - a detenção, direta ou indireta,
da totalidade do capital, com direito efetivo ou potencial de
voto, e de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do capital social.
§ 1? N o caso de -soc iedades anônimas de capital aberto, as ações
com direito a voto ou a dividendos fixos ou mínimos deverão 'COrresponder, no mínimo, a 2/3 (dois terços) do capital social e somente poderão ser propriedade, ou ser subscritas ou adquiridas por:
a) pessoas físicas, residentes e domiciliadas no País, ou entes de direito público interno;
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b) pessoas jurídicas de direito privado, constituídas e com
sede e foro no País, que preencham os requisitos definidos ne ste artigo para seu enquadramento como empresa nacional;
c) pessoas jurídicas de direito público interno.
§ 2? As ações com direito a voto ou a dividendos fixos ou m í n imOS guardarão a forma nominativa.

Art. 13. Para a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e produção de bens e serviços de informática, que atendam aos
propósitos fixados no artigo 19, poderão ser concedidos às empresas
nacionais os seguintes incentivos, em conjunto ou isoladamente:
I - isenção ou redução até O (zero) das alíquotas do Imposto de Importação nos casos de importaçãO, sem similar nacional:
a) de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos,
com respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas;
b) de componentes, produtos intermediários, matériasprimas, partes e peças e outros insumos;
11 - isenção do Imposto de Exportação, nos casos de exportação de bens homologados;
111 - isenção ou redução até O (zero) das alíquotas do Imposto sobre Prod utos Industrializados:
a) sobre os bens referenciados no item I, importados ou de
prod ução nacional, assegurada aos fornecedores destes a m a nutenção do crédito tributário quanto às matérias-primas, produtos intermediários, partes e peças e outros insumos utilizados
no processo de industrialização;
b) sobre os produtos finais homologados;
IV - isenção ou redução até O (zero) das alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros e sobre
Operações relativas a títulos e valores mobiliários, incidente sobre as operações de câmbio vinculadas ao pagamento do preço
dos bens importados e dos contratos de transferência de tecnologia;
V - dedução até o dobro, como despesa operacional para
o efeito de apuração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, dos gastos realizados em programas próprios ou de terceiros, previamente aprovados pelo Conselho N acional de Informática e Automação, que tenham por objeto a
pesquisa e o desenvolvimento de bens e serviços do setor de informática ou a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de
recursos humanos para as atividades de informática;
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VI

depreciação acelerada dos bens dest.inados ao ativo

fixo;
VII
prioridade nos financiamentos diretos concedidos
por instituições financeiras federais, ou nos indiretos, através
de -repasse de fundos administrativos por aquelas instituições,
para custeio dos investimentos em ativo fixo, inclusive bens de
origem externa sem similar nacional.
Art. 14. As empresas nacionais, que façam ou venham a fazer o
processamento físico-químico de fabricação de componentes eletrônicos
a semicondutor, opto-eletrônicos e assemelhados, bem como de seus insumos, envolvendo técnicas como crescimento epitaxial, difusão, implantação iônica ou outras similares ou mais avançadas, poderá ser
concedido, por decisão do Presidente da República, adicionalmente aos'
incentivos previstos no artigo anterior, o benefício da redução do lucro
tributável, para efeito de imposto de renda, de percentagem equivalente
à que a receita bruta desses bens apresenta na receita total da empresa.
Parágrafo único. Paralelamente, como forma de incentivos, poderá ser atribuída às empresas usuárias dos insumos relacionados no
caput deste artigo, máxime de mícroeletrônica, a faculdade de efetuar a
dedução em dobro de seu valor de aquisição, em seu lucro tributável.
Art. 15. As empresas nacionais, que tenham projeto aprovado para o desenvolvimento do software, de relevante interesse para o sistema produtivo do País, poderá ser concedido o benefício da redução do
lucrc-tr ibutével, para efeito de imposto de renda, em percentagem equivalente à que a receita bruta da comercialização desse software representar na receita total da empresa.
.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 16. Os incentivos previstos nesta lei só serão concedidos nas
classes de bens e serviços, dentro dos critérios, limites e faixas de aplicação expressamente previstos no Plano N acional de Informática.
Art. 17. Sem prejuízo das demais condições a serem estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Informática e Automação, as empresas beneficiárias deverão investir em programas de criação, desenvolvimento
ou adaptação tecnológica quantia correspondente a uma percentagem
(vetado) fixada previamente no ato de concessão de incentivos, incidentes sobre a receita trimestral de comercialização de bens e serviços do
setor, deduzidas as despesas de frete e seguro, quando escrituradas em
separado no documentário fiscal e corresponderem aos preços correntes
no mercado.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 18. O não cumprimento das condições estabelecidas no ato
de concessão dos incentivos fiscais obrigará a empresa infratora ao recolhimento integral dos tributos de que foi isenta ou de que teve redu-
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ção, e que de outra forma seriam plenamente devidos, corrigidos rnonetariamente e acrescidos de multa de 100% (cem por cento) do principal
atualizado.

Art. 19. Os critérios, condições e prazo para o deferimento, em
cada caso, das medidas referidas nos artigos 13 a 15 serão estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN, de
acordo com as diretrizes constantes do Plano N acional de Informática e
Automação, visando:
I

à crescente participação da empresa privada nacío-

nal;
II - ao adequado atendimento às necessidades dos usuários dos bens e serviços do setor;
IH - ao desenvolvimento de aplicações que tenham as melhores relações custo/benefício econômico e social;
IV
à substituição de importações e à geração de exportações;
V
à progressiva redução dos preços finais dos bens e
serviços; e
VI - à capacidade de desenvolvimento tecnológico significativo.
Art. 20. As atividades de fomento serão exercidas diretamente pelas instituições de crédito e financiamento públicas e privadas, observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Informática
e Automação - CONIN e as disposições estaturárias das referidas instituições.
Art. 21. Nos exercícios financeiros de 1986 a 1995, inclusive, as
pessoas jurídicas poderão deduzir até 1 % (um por cento) do imposto de
renda devido, desde que apliquem diretamente, até o vencimento da cota única ou da última cota do imposto, igual importância em ações novas de empresas nacionais de direito privado que tenham corno atividade única ou principal a produção de bens e serviços do setor de informática, vedadas as aplicações em empresas de um mesmo conglomerado econômico e/ou empresas que não tenham tido seus planos de capitalização aprovados pelo Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN.
Parágrafo único. Qualquer empresa de controle direto ou indireto
da União ou dos Estados, atualmente existente ou que venha a ser criada, não poderá se utilizar de benefícios que não os descritos na presente lei, nem gozar de outros privilégios.
Art. 22. (Vetado) no caso de bens e serviços de informática, julgados de relevante interesse para as atividades científicas e produtivas
internas e para as quais não haja empresas nacionais capazes de aten-
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der às necessidades efetivas do mercado interno, com tecnologia própria ou adquirida no exterior, a produção poderá ser admitida em favor
de empresas que não preencham os requisitos do artigo 12, desde que
as organizações interessadas:
I - tenham aprovado, perante oConselhoNacional de Informática e Automação - CONIN. programas de efetiva cap ac itação de seu corpo técnico nas tecnologias do produto e do processo de produção;
II - apliquem, no País, em atividade de pesquisa e desenvolvimento, diretamente ou em convênio com Centros de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico voltados para a área de
Informática e Automação ou com Universidades brasileiras, segundo prioridades definidas pelo Conselho Nacional de Infor-'
mática e Automação - CONIN, quantia correspondente a uma
percentagem, fixada por este no Plano N ac ional de Informática
e Automação, incidente sobre a receita bruta total de cada
exercício;
III - apresentem plano de exportação; e
IV - estabeleçam programas de desenvolvimento de fornecedores locais.
§ 1~ O Conselho N acional de Informática e Automação
CONIN 'só autorizará aquisição de tecnologia no exterior quando houver reconhecído interesse de mercado, e não existir empresa nacional
tecnicamente habilitada para atender a demanda.
§ 2? As exigências deste artigo não se aplicam aos produtos e serviços de empresas que, até a data da vigência desta lei, já os estiverem
produzindo e comercializando no País, de conformidade com projetos
aprovados pela Secretaria Especial de Informática - SEI (vetado}.
Art. 23. Os produtores de bens e serviços de informática garantirão aos usuários a qualidade técnica adequada desses bens e serviços,
competindo-lhes, com exclusividade, o ônus da prova dessa qualidade.
§ I? De conformidade com os critérios a serem fixados pelo Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN, os fabricantes
de máquinas, equipamentos, subsistemas, instrumentos e .disposit.ivos.
produzidos no País ou de origem externa, para a comercialização no
mercado interno, estarão obrigados à divulgação das informações técnicas necessárias à interligação ou conexão desses bens com os produzidos por outros fabricantes e à prestação, por terceiros, de serviço de
manutenção técnica, bem como a fornecer partes e peças durante 5 (cincol anos após a descontinuidade de fabricação do produto.

§ 2? O prazo e as condições previstas no parágrafo anterior serão
estabelecidas por regulamento do Conselho Nacional de Informática e
Automação - CONIN.
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Dos Distritos de Exportação de Informática
Art. 24. Ressalvadas as situações já prevalecentes e, em havendo
a disponibilidade da correspondente tecnologia no País, o uso de tecnologia externa por empresas que não preencham os requisitos do artigo
12 ficará condicionado a que:
I - a produção (vetado) se destine exclusivamente ao
mercado externo; e
II - a unidade de produção se situe em qualquer dos Distritos de Exportação de Informática.
Art. 25. Serão considerados Distrito de Exportação de Informát.ica (vetado) os Municípios situados nas áreas da SUDAM e SUDENE
para tal propósito indicados pelo Poder Executivo e assim nominados
pelo Congresso Nacional.
Art. 26. A produção e exportação de bens de Informática, bem como a importação de suas partes, peças, acessórios e insumos, nos Distritos de Exportação de Informática, serão isentas dos Impostos de Exportação, de Importação, (vetado) sobre Produtos Industrializados e sobre as operações de fechamento de câmbio.
Art. 27. As exportações de peças, componentes, acessórios e insumos de origem nacional para consumo e industrialização nos Distritos
de Exportação de Informática, ou para reexportação para o exterior,
serão para todos os efeitos fiscais constantes de legislação em vigor,
equivalentes a exportações brasileiras para o exterior.
Art. 28. (Vetado).Art. 29. Ficam ratificados os termos do «Convênio para compatibilização de procedimentos em matéria de informática e microeletrôni·
ca, na Zona Franca de Manaus, e para a prestação de suporte técnico e
operacional», de 30 de novembro de 1983, celebrado entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA e a Secretaria Especial de Informática - SEI, com a interveniência do Centro Tecnológico
para Informática e da Fundação Centro de Análise de Produção Industrial, que passa a fazer parte integrante desta lei.
Do Fundo Especial de Informática e Automação
Art. 30. (Vetado}.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 31. O Conselho Nacional de Informática e AutomaçãoCONIN aprovará, anualmente, o orçamento do Fundo Especial de Informática e Automação, considerando os planos e projetos aprovados
pelo Plano Nacional de Informática e Automação, alocando recursos
para os fins especificados no artigo 30.
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Da Fundação Centro Tecnológico para Informática
Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação
Centro Tecnológico para Informática - CTI, com a finalidade de incentivar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica nas atividades de informática.
§ 1 ~ A Fundação, vinculada ao Conselho Nacional de Informática
e Automação - CONIN, gozará de autonomia administrativa e financeira e adquirirá personalidade jurídica a partir do arquivamento de
seu ato constitutivo, de seu estatuto e do decreto que o aprovar.
§ 2? O Presidente da República designará representante da União
nos atos constitutivos da Fundação.

§ 3? A estrutura e o funcionamento da Fundação reger-se-ão por
seu estatuto aprovado pelo Presidente da República.

Art. 33.

São objetivos da Fundação:
I - promover, mediante acordo, convênios e contratos
com instituições públicas e privadas, a execução de pesquisas,
planos e projetos;
II - emitir laudos técnicos;
111 - acompanhar programas de nacionalização, em conjunto com os órgãos próprios, em consonância com as diretrizes
do Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN;
IV - exercer atividades de apoio às empresas nacionais no
setor de informática;
V - implementar uma política de integração das universidades brasileiras, mediante acordos, convênios e contratos, ao
esforço nacional de desenvolvimento de nossa informática.

Art. 34, Mediante ato do Poder Executivo, serão incorporados à
Fundação Centro Tecnológico para Informática os bens e direitos pertencentes ou destinados ao Centro Tecnológico para Informática.
Art. 35, O patrimônio da Fundação Centro Tecnológico para Informática será constituído de:
I - recursos oriundos do Fundo Especial de Informática
e de Automação, que lhe forem alocados pelo Conselho N acionai de Informática e Automação - CONIN;
II - dotações orçamentárias e subvenções da União;
111 - auxílios e subvenções que lhe forem destinados pelos
Estados e Municípios. suas autarquias, sociedades de economia
mista ou empresas públicas;
.
'I.,
•
IV tica;

bens e direitos do Centro.Jl'oenológico para Informá-
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v - remuneração dos serviços prestados decorrentes de
acordos, convênios ou contratos;
VI - receitas eventuais.
Parágrafo único. Na instituição da Fundação, o Poder Executivo
incentivará a participação de recursos privados no patrimônio da entidade e nos seus dispêndios correntes, sem a exigência prevista na parte
final da letra b do art. 2~ do Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro de
1969.

Art. 36. O
Conselho
de
Informática
e
Automação
CONIN assegurará, no que couber, à Fundação Centro Tecnológico para Informática, os incentivos de que trata esta lei.
Art. 37. A Fundação Centro Tecnológico para Informática terá
seu quadro de pessoal regido pela Legislação Trabalhista.'
§ I? Aos servidores do Centro Tecnológico para Informática, a
ser extinto, é assegurado o direito de serem aproveitados no Quadro de
Pessoal da Fundação.
§ 2? A Fundação poderá contratar, no País ou no exterior, os serviços de empresas ou profissionais especializados para prestação de
serviços técnicos, de caráter temporário, ouvido o Conselho Nacional
de Informática e Automação - CONIN.
Art. 38. Em casos de extinção da Fundação, seus bens serão incorporados ao patrimônio da União.
Art. 39. As despesas com a constituição, instalação e funcionamento da Fundação Centro Tecnológico para Informática correrão à
conta de dotações orçamentárias consignadas atualmente em favor do
Conselho de Segurança Nacional, posteriormente, em favor da Presidência da República - Conselho Nacional de Informática e Automação '
- CONIN ou de outras para esse fim destinadas.
Disposições Finais

Art. 40. IVetado).
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 41. (Vetado).
§ 1~
§ 2?

IVetado).
(Vetado).
§ 3~ (Vetado).
Art. 42. Sem prejuízo da manutenção e aperfeiçoamento dos instrumentos e mecanismos de política industrial e de serviços na área de
informática, vigentes na data da publicação desta lei, o Conselho N a-
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cional de Informática e Automação - CONIN, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, submeterá ao Presidente da República proposta de adaptação das normas e procedimentos em vigor aos preceitos desta lei.
Art. 43. Matérias referentes a programas de computador e documentação técnica associada (Software) (vetado) e aos direitos relativos
à privacidade, com direitos da personalidade, por sua abrangência, serão objeto de leis específicas, a serem aprovadas pelo Congresso N aciona!.
Art. 44. O primeiro Plano Nacional de Informática e Automação
será encaminhado ao Congresso N acional no prazo de até 360 (trezentos
e sessenta) dias a partir da data da publicação desta lei.
Art. 45. Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação.
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Ven turini

LEI N? 7.233, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre o ensino no Ministério da
Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? O Ministério da Aeronáutica manterá sistema de ensino
p ró rp rio, de forma integrada, com a finalidade de proporcionar ao seu
pessoal, civil e militar, da ativa ou da reserva, a necessária habilitação
para o exercício, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em
sua organização, para o cumprimento de sua destinação constitucional.
Art. 2~ O Ministério da Aeronáutica definirá a Política de Ensino
da Aeronáutica, estabelecendo seus objetivos, e baixará diretrizes ao
órgão de direção setorial responsável pelas atividades relativas ao pessoal da Aeronáutica.
Art. 3? A execução da Política de Ensino da Aeronáutica é da
competência de um Órgão Central do Sistema, como tal definido pelo
Poder Executivo.
Art. 4? Os cursos do Sistema de Ensino do Ministério da Aeronáutica serão criados mediante ato formal da autoridade competente,
na forma que dispuser o regulamento da presente lei.
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Art. 5? Cons iderar-se-ão atividades do ensino no Ministério da
Aeronáutica:
I - as que, pertinentes ao conjunto integrado do ensino e
da pesquisa, se realizarem nas instituições do Ministério da Aeronáutica;
11 - os cursos e estágios de interesse da Aeronáutica, ministrados ou realizados em organizações militares ou civis, nacionais ou estrangeiras, estranhas ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 6? Respeitados os aspectos peculiares, o ensino no Ministério da Aeronáutica observará as normas e diretrizes da legislação federal vigente.
Parágrafo unICO. As características básicas e os fatores condicionantes dos cursos do ensino no Ministério da Aeronáutica serão regulamentados pelo Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
da data da presente lei.
Art. 7? Os diplomas e certificados expedidos pelas organizações
integrantes do Sistema de Ensino no Ministério da Aeronáutica terão
validade nacional e serão registrados no Órgão Central do Sistema.
Art. 8? A equivalência ou equiparação dos cursos do Sistema de
Ensino no Ministério da Aeronáutica aos cursos civis caberá ao Conselho Federal de Educação.
Art. 9? A organização e as atribuições do corpo docente das organizações do Sistema de Ensino no Ministério da Aeronáutica obedecerão ao que dispõe lei específica.
Art. la. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

LEI N? 7.234, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza o Governo do Distrito Federal
a contratar empréstimo interno destinado
ao desenvolvimento do Programa Aglomerados Urbanos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? Ê o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar
empréstimo interno, junto ao Banco Regional de Brasília S .A. - BRB,
na qualidade de agente financeiro da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, no valor de US$ 6,059,575.10 (seis milhões, cinqüenta e nove mil, quinhentos e setenta e cinco dólares e dez centavos),
correspondente a Cr$ 6.762.485.811,60 (seis bilhões, setecentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e onze
cruzeiros e sessenta centavos}, à taxa de câmbio de Cr$ 1.116,00 (um
mil, cento e dezesseis cruzeiros), vigente em 15 de fevereiro de 1984,
destinado ao Programa Aglomerados Urbanos - AG LURB, do Distrito
Federal, na forma do Convênio firmado em 10 de maio de 1982, com o
Governo Federal.
Art. 2? O Governo do Distrito Federal fará incluir nas Propostas
Orçamentárias Anuais, inclusive nos Orçamentos Plurianuais de Investimentos, dotações suficientes à cobertura dos compromissos decorrentes desta lei.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúbl ica.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel

LEI N? 7.235, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Altera a estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecário, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, de que trata a
Lei n? 5.920, de 19de setembro de 1973, edá
outras orovíâênciee,

O PRESIDENTE DA 'REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A Categoria Funcional de Bibliotecário, código NS-723 ou
LT-NS-723, do Grupo-Outras Atividades de Nivel Superior, a que se refere a Lei n? 5.920, de 19 de setembro de 1973, é alterada na forma do
Anexo desta lei.
Parágrafo único. O preenchimento dos cargos ou empregos da
Classe Especial e das intermediárias far-se-á mediante progressão funcional ou outras formas regulares de provimento.
Art. 2? A alteração a que se refere o artigo anterior não acarretará elevação de vencimento ou salário, ressalvada a hipótese de que trata
o seu parágrafo único.
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Art. 3? Os servidores atualmente posicionados nas referência NS1 a NS-4 ficam automaticamente localizados na referência NS-5, inicial
da Classe A.
Art. 4? Os servidores alcançados pelo disposto nesta lei serão posicionados nas novas classes da Categoria Funcional, mantidas as
atuais referências de vencimento ou salário, ressalvado o disposto no
artigo 3? desta lei.
Art. 5? A nova estrutrua das classes da Categoria Funcional de
Bibliotecário não prejudicará a tramitação e a solução de pedidos de
transferência e movimentação de servidores, apresentados até a vigência desta Lei.
Art. 6? A despesa com a execução desta lei correrá à conta das
dotações próprias do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel
ANEXO
(Lei n:' 7.235, de 29 de outubro de 1984)
Grupo

Outras Atividades de
Nível Superior
(NS-700 ou LT-NS-?OO)

Categoria Funcional

Código

Bibliotecário

NS"723 ou
LT-NS-723

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

Classe
Classe
Classe
Classe

Esp.
C
B
A

- NS-22 a
- NS-17 a
- NS-12 a
-NS- 5a

25
21
16
11

LEIN? 7.236, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Altera a estrutura das categorias funcionais de Motorista Oficial, Agente de
Portaria e Engenheiro Florestal do Plano
de Classificação de Cargos instituído pela
Lei n? 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá
outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? As categorias funcionais de Motorista Oficial, código 'I'P.
601 ou LT-TP-60l, Agente de Portaria, código TP-602 ou LT-TP-602, e
Engenheiro Florestal, código NS-708 ou LT-NS-708, a que se refere a
Lei n? 5.920, de 19 de setembro de 1973, são alteradas na forma do anexo desta lei.
Art. 2? As alterações de que trata o artigo anterior não acarretarão elevações automáticas de vencimentos ou salários.
§ I? O preenchimento dos cargos ou empregos das classes especial e intermediárias das categorias funcionais de Motorista Oficial,
Agente de Portaria e Engenheiro Florestal, far-se-á mediante progressão funcional ou outras formas regulares de provimento.
§ 2? Os servidores atingidos pelas alterações a que se refere este
artigo serão posicionados nas novas classes das categorias funcionais,
mantidas as respectivas referências de vencimento ou salário.

Art. 3? O artigo 2? da Lei n? 6.700, de 23 de outubro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art.. 2? Para inscrição em concurso destinado ao ingresso
nas categorias funcionais do Grupo-Polícia Civil, são fixados os
seguintes limites de idade:
I - mínima de 21 (vinte e um) anos;
II - máxima de 28 (vinte e oito) anos, quando se tratar de
ingresso em categoria funcional que importe em exigência de
curso de nível médio; e
LlI ~ máxima de 35 (trinta e cinco) anos, quando se tratar
de ingresso nas demais categorias funcionais.

Parágrafo único. Independerá dos lirnites.fix ados neste artigo a inscrição de candidato que ocupe cargo integrante do
Grupo-Polícia Civil .»
Art. 4? A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.

Art. 5?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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ANEXO
(Artigo 1? da Lei n:' 7.236, de 29 de outubro de 1984)

Grupos

Serviços de Transporte
Oficial e Portaria
ITP-riQO o u LT·TP-6(0)

Outras Atividades
de Nível Superior
(NS-700 ou LT-NS-700)

Categorias Funcionais

Códigos

Motorista Oficial

TP-GOl ou
LT·TP-601

Agente de Portaria

Tp·602 ou
LT-TP-G02

Referências de Vencimentos
ou Salário por Classe

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

Esp.
C
B
A
Esp ,
C
B
A

Classe
Classe
Classe
Classe

Esp.
C
13
A

NM-30
NM-24
NM-17
NM· 7

a
a
a
a

NM-32
NM-29
NM-23
NM-16

NM-24
NM-17
NM 7
NM· I

a
a
a
a

NM-25
NM-23
NM-16
NM- 6

."
Engenheiro Florestal

NS-70S ou
LT-NS-70S

NS·22
NS·17
NS-12
NS 5

a
a
a
a

NS-25
NS-2!
NS-16
NS-ll

LEI N? 7.237, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Concede pensã.o especial a Augusto
Bento Cirino e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Fica concedida a Augusto Bento Cirino, filho de José
Bento Cvrino e Maria Izabel do Nascimento, considerado inválido em
conseqüência de explosão acidental de rojão deixado por militares do
então 5? RI, em local onde foram realizados exercícios de tiro real, em
fevereiro de 1957, pensão especial, mensal, equivalente a 2 (duas) vezes
o salário mínimo vigente no País.
Art. 2? O benefício instituído por esta lei é intransferível e inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-á com a morte do beneficiário.
Parágrafo único. A inacumulabilidade prevista neste artigo não
abrange pensão previdenciária.
Art. 3? A despesa decorrente dessa lei correrá à conta de EncargOS Gerais da União Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fa-

116

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas

LEI N? 7.238, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a manutenção da correcec
automática semestral dos salários, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e revoga dispositivos do
Decreto-lei n? 2.065, de 26 de outubro de
1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O valor monetário dos salários será corrigido semestralmente, de acordo com Índice N acional de Preços ao Consumidor INPC, variando o fator de aplicação na forma destà lei.
Art. 2~ A correção efetuar-se-á segundo a diversidade das faixas
salariais e cumulativamente, observados os seguintes critérios:
I - até 3 (três) vezes o valor do salário mimmo,
multiplicando-se o salário ajustado por um fator correspondente
a 1.0 (uma unidade) da variação semestral do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC;
II - acima de 3 (três) salários mínimos aplicar-se-á, até o
limite do inciso anterior, a regra nele contida -e, no que exceder,
o fator 0,8 (oito décimos).
§ 1 ~ Para os fins deste artigo, o Poder Executivo publicará, mensalmente, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, ocorrido nos seis meses anteriores.
§ 2? O Poder Executivo colocará à disposição da Justiça do Trabalho e das entidades sindicais os elementos básicos utilizados para fixação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
Art. 3? A correção de valores monetários dos salários, na forma
do artigo anterior, independerá de negociação coletiva e poderá ser reclamada, individualmente, pelos empregados.
§ I? Para a correção a ser feita no mês, será utilizada a variação
a que se refere o § 1 ~ do artigo 2~ desta lei, publicada no mês anterior.
§ 2? Será facultado aos Sindicatos, independente da outorga de
poderes dos integrantes da respectiva categoria profissional, apresentar
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reclamação na qualidade de substituto processual de seus associados,
com o objetivo de assegurar a percepção dos valores salariais corrigidos na forma do artigo anterior.
Art. 4? A contagem de tempo para fins de correção salarial será
feita a partir da data-base da categoria profissional.
§ I? Entende-se por data-base, para fins desta lei, a data de início
de vigência de acordo ou convenção coletiva, ou sentença normativa.
§ 2? Os empregados que não estejam incluídos numa das hipóteses do parágrafo anterior terão como data-base a data do seu último aumento ou reajustamento de salário, ou, na falta desta, a data de início
de vigência de seu contrato de trabalho.

Art. 5? O salário do empregado admitido após a correção salarial
da categoria será atualizado na subseqüente revisão, proporcionalmente ao número de meses a partir da admissão.
Parágrafo único. A regra deste artigo não se aplica às empresas
que adotem quadro de pessoal organizado em carreira, no qual a correção incida sobre os respectivos níveis ou classes de salários.
Art. 6? A correção do valor monetário dos salários dos empregados que tr~balham em regime de horário parcial será calculada proporcionalmente à correção de seu salário por hora de trabalho.
§ I? Para o cálculo da correção do salário por hora de trabalho,
aplicar-se-á o disposto no artigo 2? desta lei, substituindo-se o salário
do trabalhador pelo seu salário por hora de trabalho e o salário mínimo
pelo salário mínimo-hora.
§ 2?

(Vetado).

Art. 7? A correção monetária a que se referem os artigos I? e 2?
desta lei não se estende às remunerações variáveis, percebidas com base em comissões percentuais pré-ajustadas, aplicando-se, porém, à parte fixa do salário misto percebido pelo empregado assim remunerado.
Art.
lhadores
te, pelas
posto no

8? A correção dos valores monetários dos salários de trabaavulsos, negociados para grupos de trabalhadores, diretamensuas entidades sindicais, será efetuada de acordo com o disartigo 2? deste lei.

Paragráfo único. No caso de trabalhadores avulsos, cuja remuneração seja disciplinada pelo Conselho Nacional de Pólítica Salarial CNPS, a data-base será a de sua última revisão salarial.
Art. 9? O empregado dispensado, sem justa causa, no período de
30 (trinta) dias que antecede a data de sua correção salarial, terá direito
à indenização adicional equivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
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Art. 10. Ficam mantidas as datas-bases das categorias profissionais, para efeito de negociações coletivas com finalidade de obtenção
de aumentos de salários e de estabelecimento de cláusulas que regulem
condições especiais de trabalho.
Parágrafo único. Os aumentos coletivos de salários serão reajustados por um ano, não podendo ocorrer revisão, a esse título, antes de
vencido aquele prazo.
Art. 11. Mediante convenção, acordo coletivo ou sentença normativa, fica ainda facultado complementar a correção de salário a que se
refere o inciso 11 do artigo 2? desta lei até o limite de 100% (cem por
cento) .
§ I? Poderão ser estabelecidos percentuais diferentes para os empregados, segundo os níveis de remuneração.
§ 2? A convenção coletiva poderá fixar níveis diversos para a correção e o aumento dos salários, em empresas de diferentes portes, sempre que razões de caráter econômico justificarem essa diversificação,
ou excluir as empresas que comprovarem sua incapacidade econômica
para suportar esse aumento.
§ 3? Será facultado à empresa não excluída do campo de incidência do aumento determinado na forma deste artigo, comprovar, na ação
de cumprimento, sua incapacidade econômica, para efeito de sua exclusão ou colocação em nível compatível com suas possibilidades.

Art. 12. Parcela suplementar poderá ser negociada entre empregados e empregadores, por ocasião da data-base, com fundamento no
acréscimo de produtividade da categoria, parcela essa que terá por limite superior, fixado pelo Poder Executivo, a variação do Produto Interno Bruto - PIB, real per capíta.
Art. 13. As empresas não poderão repassar para os preços de
seus produtos ou serviços a parcela suplementar de aumento salarial de
que trata o artigo anterior, sob pena de:
I - suspensão temporária de concessão de empréstimos e
financiamentos por instituições financeiras oficiais;
11 - revisão de concessão de incentivos fiscais e de tratamentos tributários especiais.
Art. 14. Garantida a correção automática prevista no artigo 2?
desta lei, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, as entidades governamentais cujo regime de remuneração do pessoal não obedeça integralmente ao disposto na Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e legislação complementar, as empresas privadas subvencionadas pelo Poder Público, as concessionárias -de serviços públicos federais e demais
empresas sob controle direto ou indireto do Poder Público somente po-
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derão celebrar contratos coletivos de trabalho, de natureza econnômica,
ou conceder aumentos coletivos de salários, nos termos das Resoluções
do Conselho Nacional de Política Salarial - CNPS.
§ 1? As disposições deste artigo aplicam-se aos trabalhadores
avulsos, cuja remuneração seja disciplinada pelo Conselho Nacional de
política Salarial.

§ 2? Quando se tratar de trabalhadores avulsos da orla marítima
subordinados à Superintendência Nacional da Marinha Mercante SUN AMAM, compete a esta rever os salários, inclusive taxas de produção.
§ 3? A inobservância das disposições deste artigo, por parte de
dirigentes de entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas da
União, poderá, a critério da referida Corte, ser considerada ato irregular de gestão e acarretar, para os infratores, inabilitação temporária para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos
ou entidades da administração direta ou indireta e nas fundações sob
supervisão ministerial.
§ 4? Na hipótese de dissídio coletivo que envolva entidade referida no caput deste artigo, quando couber e sob pena de inépcia, a petição inicial será acompanhada de parecer do Conselho N ac ional de
Política Salarial - CNPS, relativo à possibilidade, ou não, de acolhimento, sob aspectos econômico e financeiro da proposta de acordo.

§ 5? O parecer a que se refere o parágrafo anterior deverá ser
substituído pela prova documental de que, tendo sido solicitado há
mais de 30 (trinta) dias, não foi proferido pelo Conselho Nacional de
Política Salarial - CNPS.

Art. 15. Às categorias cuja data-base tenha ocorrido nos últimos
três meses anteriores à vigência desta lei, será facultada a negociação
de que trata o artigo 11 quando da próxima correção automática semestral de salários, para viger no semestre subseqüente.
Art. 16.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário, em especial os
artigos 24 a 42 do Decreto-lei n'' 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Ester de Figueiredo Ferraz
MurjlJo Macêdo
Delfim Netto

120

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI N? 7.239, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1984
Concede pensão especial ao Frei Peregrino Maria Carneiro de Lima - OSM.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica concedida ao Frei Peregrino Maria Carneiro de Lima
~ OSM (nome civil Wanderíllo Carneiro de Lima) pensão especial,
mensal, equivalente a 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente no País.
Art. 2? O benefício instituído por esta lei é intransferível e inacumulável com quaisquer outros rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciária, ressalvado o direito de opção, e
ext.ingur-se-á com a morte do beneficiário.
Art. 3? A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

LEI N? 7.240, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1984
Fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional de Engenheiro de Pesca, do
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, Código NS-900, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Às classes integrantes da Categoria Funcional de Engenheiro de Pesca, designada pelo Código NS-941 ou LT-NS-941, correspondem as referências de vencimento ou salário por classe estabelecidas no anexo desta lei.
Art. 2? O ingresso na Categoria Funcional de Engenheiro de Pesca far-se-á na classe inicial, mediante concurso público de provas e no
regime da legislação trabalhista.
Parágrafo único. Para inscrição no concurso a que se refere este
artigo, o candidato deverá comprovar, até a data do encerramento das
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ínscricões, possuir diploma do curso superior de Engenheiro de Pesca
ou habilitação legal equivalente e registro no Conselho Regional respectivo.
Art. 3? Poderá haver ascensão funcional para a categoria funcional mencionada nesta lei de ocupantes de outras categorias funcionais,
observado o disposto na regulamentação específica, desde que possuam
as qualificações exigidas para o seu provimento.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário,
Brasília, 5 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Nestor Jost
ANEXO
(Artigo I? da Lei n? 7.240, de 5 de novembro de 19841
Grupo

Outras Atividades de
Nível Superior
(NS·9OQ)

LEI

N~

Categoria Funcional

Código

Engenheiro de Pesca

NS-941 ou
LT·NS-941

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

Classe
Classe
Classe
Classe

Esp.
C
B
A

-

NS-22
NS-17
NS-12
NS- 5

a
a
a
a

25
21
16
11

7.241, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1984
Concede pe1,lsão especial ao Frei José
Maria Carneiro de Lima - OSM.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica concedida ao Frei José Maria Carneiro de Lima OSM (nome civil - Maurício Carneiro de Lima] pensão especial, mensal, equivalente a 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente no País.
Art. 2? O benefício instituído por esta lei é instransferível e inacumulável com quaisquer outros rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciária, ressalvado o direito de opção, e
extinguir-se-á com a morte do beneficiário.
Art. 3? A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos .P'revid enc iá rios da União - Recursos sob a Supervisão do Ministério 'da Fazenda.
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Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

LEI N? 7.242, DE 5 DE NOVEMBRO DE J984
Altera a estrutura de categorias tuncíomás do Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior, de que trata a Lei n? 5.920, de 19
de setembro de J 973, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.? As estruturas das categorias funcionais de Médico, código
NS-7ül ou LT-NS-7ül, Médico de Saúde Pública, código NS-7ü2 ou LTNS-7ü2, e Médico Veterinário, código NS-7ü6 ou LT-NS-7ü6, do GrupoOutras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n? 5.920, de
19 de setembro de 1973, ficam alteradas na forma do Anexo desta lei.
As alterações a que se refere este artigo não acarretarão ele
vação automática de vencimento ou salário, exceto em relação aos ocupantes da referência" NS-4. que passam automaticamente à NS-5.
§ 1.?

w

§ 2? Os servidores atingidos pela alteração serão posicionados
nas classes resultantes da nova estrutura, mantidas as respectivas referências de vencimento ou salário.

Art. 2?É extinto o regime de trabalho de 3ü (trinta) horas semanais em relação às categorias funcionais mencionadas no artigo f?
Art. 3? O preenchimento· dos cargos ou empregos da classe especial e das intermediárias, das categorias funcionais a que se refere esta
lei, far-se-á mediante progressão funcional ou outras formas regulares
de provimento.
Art. 4? A despesa com a execução desta lei correrá à conta das
dotações próprias do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 5? Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta lei
são devidos somente a partir do início de sua vigência.
Art. 6?

Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
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Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República,
JOÃO FIG UEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
ANEXO
(Lei n? 7.242, de 5 de novembro de 1984)

Categorias Funcionais

Grupo

Outras At.ividades de
Nível Superior
(NS-700 ou LT-NS-7üü)

Médico
Médico de Saúde
Pública
Médico Veterinário

Códigos

NS-70! ou
LT-NS-701
NS-7ü2 ou
LT-NS-702
NS-7ü6ou
LT-NS-7ü6

Referência de Vencimento
ou Salário por Classe

Classe Esp.
Classe C

NS-22 a 25
NS-17 a 21

Classe B

NS-12 a 16

Classe A

NS· 5 a 1\

LEI N? 7.243, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1984
Proclama o Marechal-da-Ar Alberto
Santos Dumont Patrono da Aeroná utice
Brasileira, o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força Aérea Brasileira, e
cria a «Medalha Eduardo Gomes».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Ê proclamado Patrono da Aeronáutica Brasileira o
Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont.
Art. 2? Ê proclamado Patrono da Força Aérea Brasileira O
Marechal-do-Ar Eduardo Gomes.
Art. 3? Ê instituída a «Medalha Eduardo Gomes Aplicação e Estudo», destinada a incentivar a aplicação nos estudos e na instrução.
premiar e dar relevo ao mérito intelectual de Oficiais e Praças do Minstério da Aeronáutica que venham a distinguir-se nas atividades escolares.
Parágrafo único. O decreto de regulamentação desta lei específicará as características da medalha criada neste artigo e disciplinará a forma de sua concessão.
Art. 4? Esta lei será regulamentada 90 (noventa) dias após sua
publicação.
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Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? São revogadas as Leis n? 5.716, de 19 de outubro de 1971,
e n? 5.866, de 12 de dezembro de 1972.
Brasília, 6 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

LEI N? 7.244, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Juizado Especial de Pequenas
Causas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
I

Disposições Gerais
Art. I? Os Juizados Especiais de Pequenas Causas, órgãos da
Justiça ordinária, poderão ser criados nos Estados, no Distrito Federal
e nos Territórios, para processo e julgamento, por opção do autor, das
causas de reduzido valor econômico.
Art. 2? O processo, perante o Juizado Especial de Pequenas Causas, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível
a conciliação das partes.
Art. 3? Consideram-se causas de reduzido valor econômico as que
versem sobre direitos patrimoniais e decorram de pedido que, à data do
ajuizamento, não exceda a 20 (v inte] vezes o salário mínimo vigente no
País e tenha por objeto:
I - a condenação em dinheiro;
11 - a condenação à entrega de coisa certa móvel ou ao
cumprimento de obrigação de fazer, a cargo de fabricante ou
fornecedor de bens e serviços para consumo;
IH - a desconstituição e a declaração de nulidade de contrato relativo a coisas móveis e semoventes.
§ I? E sta lei não se aplica às causas de natureza alimentar, fal imentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, nem às relativas a
acidentes do trabalho, a- resíduos e ao estado e capacidade das pessoas,
ainda que de cunho patrimonial.
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§ 2? A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em
renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

II

Do Juiz, dos conciliadores e dos árbitros
Art. 4? O Juiz dirigirá o processo com ampla liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
Art. 5? O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais
justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do
bem comum.
Art. 6? Os conciliadores são auxiliares da Justiça para os fins do
artigo 22 desta lei, recrutados preferentemente dentre bacharéis em Direito, na forma da lei local.
Art. 7? Os árbitros serão escolhidos dentre advogados indicados
pela Ordem dos Advogados do Brasil.
III

Das partes
Art. 8? Não poderão ser partes, no processo instituído nesta lei, o
incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas
públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
§ I? Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a propor
ação perante o Juizado Especial de Pequenas Causas, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
§ 2? O maior de 18 (dezoito) anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação.
Art. 9? As partes comparecerão sempre pessoalmente, podendo
ser assistidas por advogado.
§ 1? Se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se
o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao .Ju iz ado Especial de Pequenas Causas, na forma da lei local.
§ 2? Se a causa apresentar questões complexas, o Juiz alertará as
partes da conveniência do patrocínio por advogado.
§ 3? O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos
poderes especiais.
§ 4? O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual,
poderá ser representado por preposto credenciado.
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Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.
Art. 11.

O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei.

IV
Da competência
Art. 12. E competente, para as causas previstas nesta lei, o Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local
onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas oumantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;
II

do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III
do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas
ações para reparação de dano de qualquer natureza.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.
V

Dos atos processuais
Art. 13. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se
em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.
Art. 14. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2? desta lei.
§ I? Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido
prejuízo.
§ 2? A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser
solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação.
§ 3? Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento deverão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que
será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão.
§ 4? As normas locais disporão sobre a conservação das peças do
Processo e demais documentos que o instruem.
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VI
Do pedido
Art. 15. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido,
escr-ito ou oral, à Secretaria do Juizado.
§ I? Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem
acessível:
I
o nome, a qualificação e o endereço das partes;
II
os fatos e fundamentos, em forma sucinta;
UI
o objeto e seu valor.
§ 2? E lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extenção da obrigação.
§ 3? O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários imp re ssos.
§ 4? O Secretário será necessariamente bacharel em Direito.
Art. 16. Os pedidos mencionados no artigo 3? desta lei poderão
ser alternativos ou cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo.
Art. 17. Registrado o pedido, independentemente de distribuição
e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação,
a realizar-se no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 18. Comparecendo incialmente ambas as partes, instaurarse-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio
do pedido e a citação.
Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.

VU

Das citações e intimações
Art. 19. A citação f ar-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mãos próprias, ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será
obrigatoriamente identificado, ou ainda, sendo necessário, por oficial
de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.
§ I? A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para
comparecimento do citando e advertência de que não comparecendo,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano.
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§ 2?
§ 3?

Não se fará citação por edital.
O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da

citação.
Art. 20. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação, ou qualquer outro meio idôneo de comunicação.
§ 1? Dos atos praticados na audiência considerar-se-ão desde logo
cientes as partes.
§ 2? As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço
ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

VIII

Da revelia
Art. 21. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação
ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os
fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

IX
Da Conciliação e do Juízo Arbitral
Art. 22. Aberta a sessão, o Juiz esclarecerá as partes presentes
sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto áo disposto no § 2? do artigo
3? desta lei.
Art. 23. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador
sob sua orientação.
Parágrafo único. Obtida a conciliação, será reduzida a escrito e
homologada pelo Juiz, mediante sentença com eficácia de título executivo.
Art. 24. Não comparecendo o demandado, o Juiz proferirá sentença.
Art. 25. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta lei.
Parágrafo único. O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes, fazendo o Juiz, caso não esteja o mesmo presente, sua convocação e a imediata designação de data para a audiência de instrução.
Art. 26. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios
do Juiz, na forma dos artigos 4? e 5? desta lei, podendo decidir por
eqüidade.
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Art. 27. Ao término da instrução, ou nos 5 (cinco) dias subseqüentes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz para homologação 'por
sentença irrecorrível.

x
Da Instrução e Julgamento
Art. 28. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte
prejuízo para a defesa.
Parágrafo único. Não sendo possível a realização imediata, será a
audiência designada para um dos 10 (dez) dias subseqüentes, cientes
desde logo as partes e testemunhas eventualmente presentes.
Art. 29. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as
partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.
§ 1? Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões
serão decididas na sentença.
§ 2? Sobre os documentos apresentados por uma das partes,
manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da
audiência.
Art. 30. O disposto neste capítulo aplíca-se também quando se
tratar de credor munido de título executivo extrajudicial.
§ 1? Obtida a conciliação entre as partes, será proferida a sentença homologatória prevista no parágrafo único do artigo 23 desta lei.
§ 2? Não comparecendo o devedor, será proferida a sentença prevista no artigo 24 desta lei.
§ 3? A sentença valerá como título executivo judicial.

XI
Da Resposta do Réu
Art. 31. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a
matéria de defesa, exceto argüição de suspeição ou impedimento do
Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.
Art. 32. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3? desta
lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.
Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na
própria audiência ou requerer a designação de nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.
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XII
Das Provas
Art. 33. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda
que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos
fatos alegados pelas partes.
Art. 34. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o
Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou
protelatórias.
Art. 35. As testemunhas, até o máximo de 3 (três) para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela
parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido.
§ I? O requerimento para intimação das tetemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo 5 (cinco] dias antes da audiência de instrução ejulgamento ,
§ 2? Não comparecendo a testemunha intimada o Juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso
de força pública.
Art. 36. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes, a apresentação de parecer
técnico.
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício
ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas,
ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.
Art. 37. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos.
XIII
Da Sentença
Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção dó
Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência,
dispensado o relatório.
Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por
quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.
Art. 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder
a alçada estabelecida nesta lei.
Art. 40. A execução da sentença será processda no juízo ordinário
competente.
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XIV
Do Recurso
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação
ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§ I? O recurso será julgado por turma composta de 3 (três) juízes,
em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2? No recurso as partes serão obrigatoriamente representadas
por advogados.

Art. 42. O recurso será oposto no prazo de 10 (dez) dias, contados
da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões
e o pedido do recorrente.
§ I? O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48
(quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
§ 2? Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz
dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.
Art. 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da
fita magnética a que alude o § 3? do artigo 14 desta lei, correndo por
conta da requerente as despesas respectivas.
Art. 45.
mento.

As partes serão intimadas da data da sessão de julga-

Art. 46. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

XV
Dos Embargos de Declaração
Art. 47. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou
acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.
Parágrafo único.
ofício.

Os erros materiais podem ser corrigidos de

Art. 48. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou
oralmente, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão.
Art. 49. Quando oposto contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso.
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XVI
Da Extinção do Processo sem Julgamento do Mérito
Art. 50.

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I ~ quando o autor deixar de comparecer a qualquer das
audiências do processo;
II - quando inadmissíveis o procedimento instituído por
esta lei ou seu prosseguimento após a conciliação;
III -

quando for reconhecida a incompetência territorial;

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8? desta lei;

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de
sentença ou não se der no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - quando, falecido o réu, o' autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do fato.
§ I? A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese,
de prévia intimação pessoal das partes.
§ 2? No caso do inciso I, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento
das custas.

XVII
Das Despesas
Art. 51. O acesso ao Juizado de Pequenas Causas independerá,
em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
Art. 52. O preparo do recurso, na forma do § I? do artigo 42 desta
lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
Art. 53. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido. em
custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de
má fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e
20% (vinte por cento) do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
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XVIII

Disposições Finais
Art. 54. Não se instituirá o Juizado de Pequenas Causas sem a
correspondente implantação das curadorias necessárias e do serviço de
assistência judiciária.
Art. 55. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor,
poderá ser homologado. no juízo competente, independentemente de
termo, valendo a sentença como título executivo judicial.
Parágrafo único. Valerá como título executivo extrajudicial o
acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público.
Art. 56. As normas de organização judiciária local poderão:
I ~ estender a conciliação prevista nos artigos 22 e 23 a
causas não abrangidas nesta lei;
II ~ criar colegiados contituídos por juízes em exercício no
primeiro grau de jurisdição e atribuir-lhes competência para os
recursos interpostos contra decisões proferidas em pequenas
causas não processadas na forma desta lei.
Art. 57. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao
procedimento instituído nesta lei.
Art. 58. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência de 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI

N~

7.245, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
Justiça Eleitoral, o crédito especíal de
Cr$ 161.490.000 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e noventa mil cruzeiros), para o fim que especifica.
á

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir, à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o crédito especial de Cr$ 161.490.000 (cento e sessenta e um milhões, quatro-
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centos e noventa mil cruzeiros), para atender despesas com a aquisição
de um imóvel destinado à Sede e às Zonas Eleitorais na Capital daquele Estado, como segue:
Cr$ 1.000
161.490
0700
Justiça Eleitoral
0721
02040253.165

Tribunal Regional Eleitoral
de S anta Catarina
Edifício-Sede do Tribunal em
Florianópolis

161.490
161.490

Art. 2? Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento da União, aprovado pela Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

LEI N? 7.246, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a criação de cargos no
Quadro Permanente dàs Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? São criados, no Quadro Permanente das Secretarias das
Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, no GrupoDireção e Assessoramento Superiores, 50 (cinqüenta) cargos de Diretor
de Secretaria.
Parágrafo único. Os cargos a que se refere este artigo serão distribuídos pelas Seções Judiciárias, mediante ato do Conselho da Justiça
Federal, de acordo com a lotação fixada e observadas os critérios legais
e regulamentares vigentes.
Art. 2? Ao Conselho da Justiça Federal incumbe promover os
atos necessários à execução desta lei.
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Art. 3? As despesas provenientes do disposto nesta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias da Justiça Federal de Primeira Instância.
Art. 4? Os Oficiais de Justiça amparados pelo disposto no artigo
6? da Lei n" 7.178, de 19 de dezembro de 1983, e aproveitados na conformidade do Ato n? 55, de 13 de abril de 1984, do Conselho da Justiça Federal, ficarão lotados na Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro,
ou em outra de livre escolha do funcionário, sem prejuízo da lotação
constante do referido Ato.
Parágrafo único. À medida que forem vagando os respectivos cargos, o claro ocorrido reverterá para a lotação or.iginária.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 7.247, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a criação e extinção de
cargos na Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Terceira Região, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Ficam criados, no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, os seguintes cargos:
I - no Grupo Atividades de Apoio Judiciário, código
TRT-3-AJ-020, 124 (cento e vinte e quatro) de Técnico Judiciário,
TRT-3-AJ-021; 41 (quarenta e um) de Oficial de Justiça Avaliador, TRT-3-AJ-022; 172 (cento e setenta e dois) de Auxiliar Judiciário, TRT-3-AJ-023; 22 (vinte e dois) de Agente de Segurança
Judiciária, TRT-3-AJ-024; e 94 (noventa e quatro) de Atendente
Judiciário, TRT-3-AJ-025;
II - No Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código TRT-3-NS-900, 2 (dois) de Médico, TRT-3-NS-901; 2 (dois)
de Psicólogo, TRT-3-NS-907; 2 (dois) de Odontôlogo, TRT-3-NS909; 1 (um) de Engenheiro, TRT-3-NS-916; 5 (cinco) de Técnico
de Administração, TRT-3-NS-923; 2 (dois) de Contador, TRT-3NS-924; e 2 (dois) de Assistente Social, TRT-3-NS-930;
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lU - no Grupo Outras Atividades de N ivel Médio, código
TRT-3-NM-1000, 2 (dois) de Auxiliar de Enfermagem, TRT-3NM-l001, 3 (três) de Técnico de Contabilidade, TRT-3-NM-l042;
e 4 (quatro) de Telefonista, TRT-3-NM-1044;
IV - no Grupo Artesanato, código TRT-3-ART-700, 2
(dois) de Artífice de Mecânica, TRT-3-ART-702; 2 (dois) de
Artifice de Eletricidade e Comunicações, TRT-3-ART-703; 3
(três) de Artífice de Carpintaria e Marcenaria, TRT-3-ART-704;
2 (dois) de Artífice de Artes Gráficas, TRT-3-ART-706; e 4 (quatro) de Auxiliar de Artifice, TRT-3-ART-709.
Parágrafo único. Os cargos a que se refere este artigo serão escalonados pelas classes das respectivas Categorias Funcionais, de acordo
com a lotação fixada, observados os critérios legais e regulamentares
vigentes.
Art. 2? Ficam extintos 75 (setenta e cinco] cargos de Datilógrafo
- código TRT-3-SA-S02 e 33 (trinta e três) de Agente de Portaria - código TRT-3-TP-1202, a partir da classe inicial e medida que forem vagando ,
Parágrafo único. O preenchimento de 75 (setenta e cinco) cargos
de Auxiliar Judiciário - código TRT-3-AJ-023 e de 33 (trinta e três)
cargos de Atendente Judiciário - código TRT-3-AJ-025, entre os criados pelo artigo anterior, fica vinculado à extinção dos cargos de Datilógrafo TRT-3-SA-S02 e de Agente de Portaria TRT-3-1202, respectivamente.
Art. 3? A escala de vencimentos e as respectivas referências dos
cargos de Oficial de Justiça -Avaliador dos Quadros de Pessoal das Secretarias dos Tribunais Regionais do Trabalho serão as constantes do
Anexo lU do Decreto-lei n~ 1.902, de 22 de dezembro de 19S1, e Decretolei n? 2.004, de 6 de janeiro de 1983, na forma do anexo único a esta lei.
Art. 4? O preenchimento de cargos de provimento efetivo do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região far-se-á de acordo com as normas legais e regulamentares estabelecidas para os demais Tribunais do Trabalho, observadas as
disposições do § 2~ do artigo lOS da Constituição Federal.
Art. 5? As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias do Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 19S4; 163~ da Independência e 96~ da
República.
à

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abí-Ackel

137

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Artigo 3? da Lei n? 7.247,
de 13 de novembro de 1984
ANEXO ÚNICO
Categoria Funcional

Código

Classes

Oficial de
Justiça-Avaliador

AJ-022

Especial

22 a 25

C

17 a 21

Referências

.

B

12 a ]6

A

07 a 11

LEI N? 7.248, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera
especifica.

vantagens

dos

Cargos

que

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1 ~ A gratificação de nível superior referente ao cargo de Juiz
do Tribunal Marítimo fica substituída pela representação mensal a ser
paga no percentual de 60% (sessenta por cento).
Art. 2~ O ocupante do cargo de Juiz-Presidente do Tribunal
Marítimo perceberá a representação mensal de que trata o artigo anterior aumentada em 10 (dez) pontos percentuais.
Art. 3~ Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta lei
vigorarão a partir da data de sua publicação, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários do Ministério da Marinha.
Art. 4?
Art.

5~

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
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LEI N? 7.249, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera a estrutura da Categoria Funciona] de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool, do Grupo-Tributação, Arrecadação e
Fiscalização, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A Categoria Funcional de Fiscal de Tributos de Açúcar e
Álcool, código T AF-604, do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, a que se refere a Lei n? 5.645, de la de dezembro de 1970, fica alterada na forma constante do anexo desta lei.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas referências 5 a 7 da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos de Açúcar e
Álcool ficam automaticamente localizados na referência 8, inicial da
classe A.
Art. 2? Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, não será alterada a retribuição dos demais integrantes da categoria, que permanecerão na mesma referência-de v-encimento, ainda que
essa referência venha a situar-se em classe inferior à atual.
Parágrafo único. O preenchim-ento dos cargos das classes especial
e intermediárias da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool far-se-á mediante progressão funcional ou outras regulares
de provimento.
Art. 3? A nova estrutura das classes da Categoria Funcional de
Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool não prejudicará a tramitação e a
solução de pedidos de transferência e movimentação de servidores,
apresentados até a data da vigência desta lei.
Art. 4? A despesa com a execução desta lei correrá à conta das
dotações próprias do orçamento do Instituto do Açúcar e do Álcool.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, 13 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Murilo Badaró
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ANEXO
(Artigo I? da Lei n" 7.249, de 13 de novembro de 1984)
Grupo

Tributação,
Arrecadação e
Fiscalização
(TAF-600)

Categoria Funcional

Côdigo

d Fiscal de Tributos de

TAF·604

Açúcar e Álcool.

Referências de Vencimento
por Classe

Classe
Classe
Classe
Classe

Esp.
C
B
A

NS-22 a
NS-19 a
NS-15 a
NS· 8 a

NS·24
NS·21
NS·18
NS·14

LEI N? 7.250, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1984
Acrescenta parágrafo ao artigo I? da
Lei n? 883, de 21 de outubro de 1949, que
dispõe sobre o reconhecimento de filhos
ilegítimos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? O Artigo 1? da Lei n? 883, de 21 de outubro de 1949, que
dispõe sobre o reconhecimento de filhos ilegítimos, é acrescido do seguinte § 2? transformando-se em I? o atual parágrafo único:
«Art. I?
.. ,
,,,.,
,,,_
.
§ 1?
.
§ 2? Mediante sentença transitada em julgado, o filho havido fora do matrimônio poderá ser reconhecido pelo cônjuge
separado de fato há mais de 5 (cinco) anos contínuos».
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário,
Brasília, 1.4 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDC
Ibrahim Abí·Ackel
LEI N? 7.251, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1984
Dá nova redação ao artigo 245 do
Decreto-lei n? 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1 ~ O artigo 245 do Decreto-lei n'' 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 245. Entregar filho menor de dezoito anos a pessoa
em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral
ou materialmente em perigo.
Pena - detenção de 1 (um] a 2 (d oi s] anos.
§ 1 ~ A pena é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, se o
agente pratica delito para obter lucro, ou se o menor é enviado
para exterior.
§ 2? Incorre, também, na pena do parágrafo anterior
quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a
efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior.
com o fito de obter lucro».
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abi-Ackel

LEI N? 7.252, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Saúde, crédito especial até o
limite de Crs 1.700.000.000 (um bilhão e setecentos milhões de cruzeiros), para o fim
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério da
Saúde, crédito especial até o limite de Cr$ 1.700.000.000 (um bilhão e setecentos milhões de cruzeiros). para atender ao seguinte programa de
trabalho:

c-s 1.000
2500

MINISTÉRIO DA SAÚDE

1.700.000

2502

SECRETARIA GERAL

1.700.000

Implementação da Rede de Suprimento e Distribuição de Sangue e
Hemoderivados

1.700.000
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Art. 2? Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão do
produto de operação de crédito interna, contratada pelo Ministério da
Saúde junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

LEI N? 7.253, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1984
Aucorraa o Poder Executivo a abrir. ao
Ministério do Exército, crédito especial até
o limite de CrS 245.395.992.000 (duzentos e
quarenta e cinco oituõee, trezentos e noventa e cinco milh6es, novecentos e noventa e
dois mil cruzeiros), para o fim que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N aciona! decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Ê o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria de Economia e- Finanças, crédito especial ate o limite de Cr$ 245.395.992.000 (duzentos e quarenta e cinco bilhões, trezentos e noventa e cinco milhões, novecentos e noventa e dois
mil cruzeiros), para inclusão de dotações orçamentárias destinadas aos
projetos e às atividades abaixo especificados:
Cr$ 1.000
245.395.992
1600
MINISTERIO DO EXERCITO
1601
1601.03100565.630
1601.03100575.631
1601.03100585.632
1601.06221661.086
1601.06280555.629
1601.06281664.613

Secretaria de Economia e Finanças
Desenvolvimento de Meios Militares
Difusão da Informação em Ciência
e Tecnologia
Realização de Ensaios e Testes
Equipamento de Material de Telecomunicações
Pesquisa e Desenvolvimento Ap Iicados
Manutenção de Material Bélico

245.395.992
7.998.000
837.000
837.000
23.405.000
1.023.000
175.062.934
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§ l? O preenchimento dos cargos e empregos das classes especial
e intermediárias da Categoria Funcional de Psicólogo. far-se-á mediante progressão funcional ou outras formas regulares de provimento.
§ 2? Os servidores atingidos pela alteração a que se refere este artigo serão posicionados nas novas classes da Categoria Funcional,
mantidas as respectivas referências de vencimento ou salário.
Art. 3? A despesa com a execução desta lei correrá à conta das
dotações próprias do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
ANEXO
(Lei n? 7.254, de 26 de novembro de 1984)

Grupo

Categoria Funcional

Outras Atividades de
Nível Superior
(NS-700 ou LT-NS-700)

Psicólogo

Código

NS-703 ou
LT-NS-703

Referência de Vencimento
ou Salário por Classe

Classe
Classe
Classe
Classe

Esp.
C
B
A

NS-22
NS-17
NS-12
NS- 5

a
a
a
a

NS-25
NS-21
NS-16
NS-Il

LEI N? 7.255, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza a reversão ao Municipio de
São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, do terreno que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l? Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão
ao Munic ípio de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, do
terreno, com área de 278.360, OOm 2 (duzentos e sessenta e oito mil, tre-
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§ 2~ N O primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta será
calculado proporcionalmente ao número de meses decorridos entre o
mês da constituição da empresa e 31 de dezembro do mesmo ano.
§ 3? A transformação da empresa, firma individual ou sociedade
mercantil, em microempresa, e vice-versa, não a implicará em denúncia
ou outra restrição de contratos, como de locação, de prestação de serviços, entre outros.

Art.

3~

Não se inclui no regime desta lei a empresa:
I

~

constituída sob a forma de sociedade por ações;

H ~ em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica ou, ainda, pessoa física domiciliada no exterior;
IH -~ que participe de capital de outra pessoa j ur-íd ica ressalvados os investimentos provenientes de incentivos fiscais
efetuados antes da vigência desta lei;
IV ~ cujo titular ou sócio participe, Com mais de 5% (cinco por cento), do capital de outra empresa, desde que a receita
bruta anual global das empresas interligadas ultrapasse o limite
fixado no artigo anterior:
V ~ que realize 'operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros, salvo se estiver s ituada em' área da Zona Franca de Manaus ou da Amazônia Ocidental, a quer se referem os Decretos-leis n? 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de agosto de 1968;
b) compra e venda, loteamento, incorporação, locação e administração de imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
d) câmbio, seguro e distribuição de títulos e valores mobiliários;;
e) publicidade e propaganda, excluídos os veículos de comunicação:
VI ~ que preste serviços profissionais de médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, economista, despachante e outros serviços que se lhes possam assemelhar.
Parágrafo único. O disposto nos itens IH e IV deste artigo não se
aplica à participação de microempresas em Centrais de Compras, Bolsas de Subcontratação, Consórcio de Exportação e outras associações
assemelhadas.

146

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

CAPiTULO II
Da dispensa de obrigações burocráticas
Art. 4? Não se aplicam às microempresas as exigências e obrigações de natureza administrativa decorrentes da legislação federal, ressalvadas as estabelecidas nesta lei e as demais obrigações inerentes ao
exercício do poder de polícia, inclusive as referente à metrologia legal.

CAPiTULO III

Do registro especial
Art. 5? O registro da microempresa no órgão competente observará procedimento especial, na forma deste capítulo.
Art. 6? Tratando-se de empresa já constituída, o registro será realizado mediante simples comunicação, da qual constarão:
I - o nome e a identificação da empresa individ ual ou da
pessoa jurídica e de seus sócios;
II - a indicação do registro anterior da empresa individual ou do arquivamento dos atos constitutivos da sociedade;
III - a declaração do titular ou de todos os sócios de que o
volume da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano
anterior, o limite fixado' no artigo 2? e de que a empresa não se
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas
no artigo 3? desta lei.
Art. 7? Tratando-se de empresa em constituição, deverá o titular
ou sócio, conforme o caso, declarar que a receita bruta anual não excederá o limite fixado no artigo 2? e que esta não enquadra em qualquer
das hipóteses de exclusão previstas no artigo 3? desta lei.
Parágrafo único. O registro de firma individual ou sociedade mercantil será feito na forma regulada pela Lei n? 6.939, de 9' de setembro
de 198!.
Art. 8? Feito o registro, independentemente de alteração dos atos
constitutivos, a microempresa adotará, em seguida à sua denominação
ou firma, a expressão «Microempresa», ou abreviadamente, «ME».
Parágrafo único. É privativo das microempresas o uso das expressões de que trata este artigo.
.
Art. 9? A empresa que deixar de preencher os requisitos fixados
nesta lei para o seu enquadramento como microempresa deverá comunicar o fato ao órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da respectiva ocorrência.
Parágrafo único. A perda da condição de microempresa, em decorrência do excesso de receita bruta, só ocorrerá se o fato se verificar

n ~ ASft E"".A

durante 2 (dois) anos consecutivos ou 3 (três) anos alternados, ficando,
entretanto, suspensa de imediata a isenção fiscal prevista no artigo 11
desta lei.
Art. 10. Os requerimentos e comunicações previstos neste capítulo poderão ser feitos pela via postal.

CAPÍTULO IV

Do regime fiscal
Art. 11.

A microempresa fica isenta dos seguintes tributos:
I
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
II
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
IH
imposto sobre serviços de transporte e comunicações;
IV
imposto sobre a extração, a circulação, a distribuição ou consumo de minerais do País;
V - (vetado);

VI - contribuições ao Programa 'de Integração Social PIS, sem prejuízo dos direitos dos empregados ainda não inscritos, e ao Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL;
VII - taxas federais vinculadas exclusivamente ao
exercício do poder de polícia, com exceção das taxas rodoviária
única e de controles metrológicos e das contribuições devidas
aos órgãos de fiscalização profissional;
VIII - taxas e emolumentos remuneratórios do registro referido nos artigos 6? e 7? desta lei.
§ I? A isenção a que se refere este artigo não dispensa a microempresa do recolhimento da parcela relativa aos tributos, a que se obriga
por lei, devidos por terceiros.
§ 2? As taxas e emolumentos remuneratórios dos atos subseqüentes à-o registro da microempresa não poderão exceder ao valor nominal
de 2 (duas) Obrigações Reaj ust.áveis do Tesouro Nacional - ORTN.
§ 3? (vetado).
Art. 12. As microempresas que deixarem de preencher as condições para seu enquadramento no regime desta lei ficarão sujeitas ao pagamento dos tributos incidentes 80 bre o valor da receita que exceder o
limite fixado no artigo 2? desta lei, bem como sobre os fatos geradores
que vierem a ocorrer após o fato ou situação que tiver motivado o desenquadramento.

148

ATOS DO PODER LEG ISLATIVO

Art. 13. A isenção referida no artigo 11 abrange a dispensa do
cumprimento de obrigações tributárias acessórias, salvo as expressamente previstas nos artigos 14, 15 e 16 desta lei.
Art. 14. O cadastramento fiscal da microempresa será feito de
ofício, mediante intercomunicação entre o órgão de registro e os órgãos
cadastrais competentes.

Art. 15. A microempresa está dispensada de escrituração (vetado), ficando obrigada a manter arquivada a documentação relativa aos
atos negociais que praticar ou em que intervier.
Art. 16. Os documentos fiscais emitidos pelas microempresas obedecerão a modelo simplificado, aprovado em regulamento, que servirá
para todos os fins previstos na legislação tributária.
CAPÍTULO V
Do regime previdenciário e trabalhista
Art. 17. Ficam assegurados aos titulares e sócios das microempresas, bem como a seus empregados, todos os direitos previstos na legislação previdenciária e trabalhista, observado o disposto neste
capítulo.
Art. 18. O Poder Executivo deverá estabelecer procedimentos
simplificados, que facilitem o cumprimento da legislação trabalhista e
previdenciária pelas microempresas, assim como para eliminar exigências burocráticas e obrigações acessórias que, mesmo previstas na legislação em vigor, sejam incompatíveis com o tratamento diferenciado
e favorecido previsto nesta lei.
Art. 19. As microempresas e seus empregados recolherão as contribuições destinadas ao custeio da Previdência Social de acordo com o
previsto na legislação específica, observado o seguinte:
I - a contribuição do empregado será calculada pelo percentual mínimo;
II - a contribuição da microempresa para o custeio das
prestações por acidente do trabalho será igualmente calculada
pelo percentual minimo;
III - o recolhimento das contribuições devidas pelas microempresas poderá ser efetuado englobadamente, de acordo
com instruções do Ministro da Previdência e Assistência Social.
Art. 20. As microempresas ficam dispensadas de efetuar as notificações a que se referem os §§ 2? e 3? do artigo 139 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Art. 21. O disposto no artigo 18 desta lei não dispensa a microempresa do cumprimento das seguintes obrigações:
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I - efetuar as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social ~
II - apresentar a Relação Anual de Informações Sociais
- RAIS;
III - manter arquivados os documentos comprobatórios
dos direitos e obrigações trabalhistas e previdenciárias, especialmente folhas de pagamentos, recibos de salários e remunerações, bem como comprovantes de descontos efetuados e de recolhimento das contribuições a que se refere o artigo 19 desta lei.
Art. 22. As microempresas estão sujeitas ao depósito para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma da lei.

CAPITULO VI

Do apoio creditício
Art. 23. As microempresas serão asseguradas condições especialmente favo.recidas nas operações que realizarem com instituições financeiras públicas e privadas, inclusive bancos de desenvolvimento e entidades oficiais de financiamento e fomento às empresas de pequeno porte.
Art. 24. As operações a que se refere o artigo anterior, de valor
até 5000 (cinco mil) ORTN, terão taxas diferenciadas beneficiando a
microempresa, enquanto as garantias exigidas ficarão restritas à fiança
e ao aval.
§ I? As operações a que se refere este artigo não sofrerão condicionamentos na concessão ou liberação de recursos, nem exigências de
saldos médios, aprovação de projetos, planos de aplicação, nem comprovação do cumprimento de obrigações, inclusive fiscais, perante
quaisquer órgãos ou entidades da administração pública.
§ 2' (vetado).
§ 3? (vetado).
§ 4? Ficam ressalvadas do disposto no § I? deste artigo as ativ idades de apoio técnico-gerencial. relativas às áreas gerencial, tecnológica, mercadológica e financeira, desde que executadas com o consentimento do microempresário, em todas as suas etapas.
§ 5? Compete ao Conselho Monetário N acíonal disciplinar a apl icacão do disposto neste artigo podendo aumentar os limites fixados em
seu caput (vetado), bem como estabelecer as sanções aplicáveis nos casos de descumprimento.
§ 6? (vetado).
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CAPÍTULO VII

Das penalidades
Art. 25. A pessoa jurídica e a firma individual que, sem observância dos requisitos desta lei, pleitear seu enquadramento ou se rnantiver enquadrada como microempresa estará sujeita às seguintes conseqüências e penalidades:
I - cancelamento de ofício do seu registro como microempresa;
l I - pagamento de todos os tributos e contribuições devidos, como se isenção alguma houvesse existido, acrescidos de
juros moratórios e correção monetária, contados desde a data
em que tais tributos ou contribuições deveriam ter sido pagos
até a data do seu efetivo pagamento.
III - multa punitiva equivalente a:
ai 200% (duzentos por cento) do valor atualizado do tributo
devido, em caso de dolo, fraude ou simulação e, especialmente,
nos casos de falsidade das declarações ou informações prestadas, por si ou seus sócios, às autoridades competentes;
bl 50% (cinqüenta por cento) do valor atualizado do tributo
devido, nos demais casos;
,
IV - pagamento' em "dobro dos encargos dos empréstimos
o btidos com base nesta lei.
Parágrafo único. Os recursos que se originarem do pagamento referido no item IV deste artigo (vetado), constituirão o Fundo de Assistência a Microempresas, a ser regulamentado e gerido pelo Ministério
da Ind ústr ia e do Comércio.
Art. 26. O titular ou sócio da microempresa responderá solidária
e ilimitadamente pelas conseqüências da aplicação do, artigo anterior,
ficando, assim impedido de constituír nova microempresa ou participar
de outra já existente, com os favores desta lei.
Art. 27. A falsidade das declarações prestadas para obtenção dos
benefícios desta lei caracteriza o crime do artigo 299 do Código Penal,
sem prejuízo do seu enquadramento em outras figuras penais cabíveis.
CAPÍTULO VIII

Da remissão de crédito tributário
Art. 28. (vetado).
Art. 29. As firmas individuais e sociedades comerciais e civis,
identificáveis como microempresa, segundo estabelece este Estatuto,
que a partir de 1? de janeiro de 1981 não tenham exercido atividade eco-
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nômica de qualquer espécie, poderão requerer a sua baixa no registro
competente dentro de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da vigência desta lei. independente de prova de justificação de tributo e contribuicão com a Fazenda Pública Federal.
Parágrafo único. Os benefícios de que tratam (vetado) e o caput
deste artigo são concedidos sem prejuízo da aplicação do disposto no
artigo 25 desta lei.
CAPÍTULO IX

Disposições gerais
Art. 30. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo
de 60 (sessenta) dias.
Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Murilo Badará
Delfim Netto

LEI N? 7.257, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Fixa o efetivo da Polícia Militar do
Território Federal de Roraima, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O efetivo da Polícia Militar do Território Federal de Roraima será fixado pelo seu Governador, ouvido o Ministério .do Exército, dentro do limite máximo de 750 (setecentos e cinqüenta) homens.
Art. 2? O efetivo de que trata o artigo anterior será distribuído
pelos postos e graduações previstos nos Quadros da Organização da
Polícia Militar, na forma seguinte:
I - Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM)
M~orPM.......................................
3
Capitão PM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1 v-T'enerrte.P'M
~ .................. .
11
2?-Tenente PM...................................
7
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II - Quadros de Praças Policiais-Militares (QPPM)
Subtenente PM
6
1?-Sargento PM
,.................
6
2?-Sargento PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
3?-Sargento PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Cabo PM
95
Soldado PM
531
Art. 3? O preenchimento das vagas decorrentes desta lei, por promoção, admissão, concurso ou inclusão, somente será realizado na proporção em que forem implantados os Ór'gãos, Cargos e Funções previstos nos Quadros da Organização, observados, nos casos de promoção,
os interstícios estabelecidos na legislação específica.
Art. 4? As despesas com a execução desta lei correrão à conta
das dotações próprias constantes do Orçamento do Território Federal
de Roraima.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
LEI N? 7.258, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$
1.855.900.000.000 (um trilhão, oitocentos e
cinqüenta e Cinco bilhões e novecentos milhões de cruzeiros), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l? É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao Orçamento da União - Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de
1983, até o limite de Cr$ 1.855.900.000.000 (um trilhão, oitocentos e cinqüenta e cinco bilhões e novecentos milhões de cruzeiros), utilizando os
recursos provenientes do excesso de arrecadação de receitas ordinárias
do Tesouro N acionai, de acordo com o item Il, do § I?, do artigo 43, da
Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964, obedecida a seguinte destinação:
I - até o limite de Cr$ 810.262.650.000 (oitocentos e dez bilhões, duzentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e ciriqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais dos Órgãos Orçamentários
a seguir indicados:
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Cr$ 1.000

0100
0200
0300
0800
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2100
2200
2300
2500
2600
2700
3000
3300

Câmara dos Deputados
Senado Federal
Tribunal de Contas da União
Justiça do Trabalho
Presidência da República
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério das Comunicações
Ministério da Educação e Cultura
Ministério do Exército
Ministério da Fazenda
Ministério da Indústria e do Comércio
Ministério do Interior
Ministério da Marinha
Ministério das Minas e Energia
Ministério da Previdência e Assistência Social
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho
Ministério dos Transportes
Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios
Encargos Previdenciários da
União
Total

15.300.000
16.020.000
2.790.000
10.530.000
46.371.600
34.944.660
23.596.470
2.700.000
35.732.000
77.378.400
18.000.000
13.500.000
25.335.990
47.524.770
4.500.000
895.015
32.462.100
7.559.730
32.600.000
26.487.000
336.034.000
810.262.650

II - até o limite de Cr$ 1.045.637.350.000 (um trilhão, quarenta e cinco bilhões, seiscentos e trinta e sete milhões, trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), para consecução do seguinte programa de trabalho:

ca 1.000
2300
2302

3900
3900

Ministério da Previdência e Assistência Social
200.000.000
Secretaria Geral
200.000.000
Contribuição da União para o
Fundo de Liqüidez da Previdência
Social
200.000.000
845.637.350
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
845.637.350
Reserva de Contingência
845.637.350
Total
1 .045.637.350
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Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

LEI N? 7.259, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores da Câmara dos Deputados, e dá outras providêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acicnal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Os valores de vencimentos, salários e gratificações dos
servidores em atividade da Câmara dos Deputados, em decorrência da
aplicação, no Poder Executivo, do Decreto-lei n? 2.130, de 25 de junho
de 1984, ficam reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento).
Parágrafo único. Ficam excluídos do disposto neste artigo os servidores de nível médio, cujos valores de vencimentos e salários passam
a vigorar na forma do anexo a esta lei.
Art. 2? Os proventos de inatividade ficam reajustados na forma
do artigo anterior e de seu parágrafo único.
Art. 3? Fica elevado para Cr$ 4.800 (quatro mil e oitocentos cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 4? A Mesa da Câmara dos Deputados expedirá as normas
complementares à execução do disposto nesta lei.
Art. 5? As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União para o
exercício de 1984.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1? de julho de 1984.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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ANEXO AO PROJETO DE LEI N? 4.025-A.
DE 1984
CARGOS E EMPREGOS DE NÍVEL MÉDlO

Referência

Vencimento ou Salârio
(Cr$ 1,00)
A Partir de 1?17/84

NM-l
NM-2
NM-3
NM-4
NM-5
NM-6
NM-7
NM-8
NM-9
NM-10
NM-ll
NM-12
NM-1J
NM-14
NM-15
NM-IG
NM-17
NM-18
NM-19
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25
NM-26
NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-31
NM-32
NM-33
NM-34
NM-35

100.000
104.700
109.800
115.000
120.600
126.500
131.500
137.200
143.200
148.800
154.500
160.300
166.GOO
173.000
179.000
186.500
192.700
200.000
207.700
216.700
227.400
238.600
250.400
262.900
275.900
289.500
303.900
318.900
334.600
351.200
368.500
396.400
432.000
470.700
512.800

LEI N? 7.260, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e
inativos do Senado Federal, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? Os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, bem como os das pensões,
resultantes da aplicação da Lei n:' 7.204, de 5 de julho de 1984, são reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento), ressalvado o disposto no
parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. O reajustamento previsto no caput deste artigo
não se aplica aos servidores de nível médio, os quais passam a ter os
respectivos vencimentos e proventos revistos nos valores constantes do
. anexo a esta lei.
Art. 2? Serão descontados do reajustamento ora estabelecido
quaisquer antecipações retributivas efetuadas com base na majoração
autorizada pelo Decreto-lei n? 2.130, de 25 de junho de 1984.
Art. 3? Fica elevado para Crê 4.800 (quatro mil e oitocentos cruzeiros) mensais, por dependente, o valor do salário-família.
Art. 4? A Administração do Senado Federal elaborará as devidas
tabelas com os valores reajustados na forma desta lei.
Art. 5? Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 6? As despesas com a execução desta lei correrão à conta do
Orçamento Geral da União para o exercício de 1984.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de dezembro de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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(Artigo I?, parágrafo único, da Lei n:' 7.260,
de 3 de dezembro de 1984)
CARGOS E EMPREGOS DE NÍVEL MEDIO

Vencimento ou Salário
Referência

rc.s

1,(0)

A Partir de 1?/7/84

NM-1
NM-2
NM-3
NM-4
NM-5
NM-6
NM-7
NM-8
NM-9
NM-IO
NM-ll
NM-12
NM-13
NM-14
NM-15
NM-16
NM-17
NM-18
NM-19
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25
NM-26
NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-31
NM-32
NM-33
NM-34
NM-35

100.000
104.700
109.800
115.000
120.600
126.500
131.500
137.200
143.200
148.800
154.500
160.300
166.600
173.000
179.000
186.500
192.700
200.000
207.700
216.700
227.400
238.600
250.400
262.900
275.900
289.500
303.500
318.900
334.600
351.200
368.500
396.400
432.000
470.700
512.800

LEI N? 7.261, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera a estrutura da Categoria Funcional de Enfermeiro, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras
providências.

O PEESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? A Categoria Funcional de Enfermeiro, Código SF-NS-904,
do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, do Quadro Permamente
do Senado Federal, instituído pela Lei n:' 5.975, de 12 de dezembro de
1973, posicionada de acordo com o Anexo III da Lei n:' 6.908, de 21 de
maio de 1981, fica alterada na forma constante do anexo a esta lei.
Art. 2? O preenchimento dos cargos ou empregos da Classe Especial e das intermediárias far-se-á mediante progressão funcional ou outras formas legais de provimento.
Parágrafo único. Os servidores atingidos pelo disposto neste artigo serão posicionados nas novas classes da categoria funcional, mantidas as respectivas referências de vencimento ou salário.
Art. 3? A despesa com a execução desta lei correrá à conta das.
dotações próprias do Senado Federal constantes do Orçamento da
União.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a partir de 21 de dezembro de 1982.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

ANEXO
(Artigo I? da Lei n:' 7.261, de 3 de dezembro de 1984)

Grupo

Categoria Funcional

Código

Referência de Vencimento
ou Salário por Classe

Outras Atividades de
Nível Superior
(NS-900 ou LT-NS-900)

il Enfermeiro

NS-900 ou
LT-NS-904

Classe
Classe
Classe
Classe

Eap .
C
B
A

NS-22 a NS-25
NS-J7 a NS-21
NS-12 a NS-16
NS- 5 a NS-ll
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LEI N? 7.262, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera dispositivos do Decreto-lei n"
29, de 14 de novembro de 1966, que suprime
a concessão de abatimentos de passagens e
fretes no transporte aéreo. dispõe sobre a
requisição de transporte, limita a concessão
de passagem ou frete aéreo gratuito ou de
corzcsfa. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Os artigos 3? e 4? do Decreto-lei n ? 29, de 14 de novembro
de 1966, alterado pelo Decreto-lei n? 106, de 16 de janeiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? A requisição e a compra de passagens aéreas, bem
assim o pagamento de fretes aéreos, domésticos e internacionais, pelos órgãos e entidades da Administração Federal, suas
subsidiárias e associadas e ainda as Fundações sob supervisão
ministerial, só poderão ser efetuadas diretamente às empresas
brasileiras transportadoras ou por intermédio de agências de turismo registradas na Empresa Brasileira de Turismo
EMBRATUR.
Art. 4? A utilização do transporte aéreo de passageiros e
cargas; do Brasil para o exterior, ou vice-versa, pelos órgãos e
entidades de que trata o artigo anterior, deverá ser feita em empresas nacionais, salvo no caso de ausência de conexões».
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

LEI N? 7.263, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a alteração do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? São criados no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.
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I - no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
TRE-DAS-1üü, 1 (um) cargo de provimento em comissão de Diretor de Subsecretaria, código TRE-DAS-1ü1;
II - no Grupo-Outras Atividades de Nivel Superior, código TRE-NS-9üü, 2 (dois) cargos na Categoria de Médico, código
TRE-NS-9ü1, e 2 (dois) na Categoria de Contador, código TRENS-924.
Art. 2? Ficam extintos: 1 (um) cargo na Categoria de Assessor,
TRE-DAS-1ü2, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores; 1 [urn]
cargo na Categoria de Taquígrafo Judiciário, código TRE-AJ-ü22, do
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário e 4 (quatro) cargos na Categoria
de Agente Administrativo, TRE-SA-8ü1, do Grupo-Serviços Auxiliares.,

Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI N? 7.264, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n,o 5.292, de 8 de junho de 1967, que dispõe
sobre a prestação do Serviço Militar pelos
estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos Médicos. Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários, em decorrência de dispositivos da Lei nf' 4.375, de
17 de agosto de 1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Os artigos 39, 4ü e 41, da Lei n ? 5.292, de 8 de junho de
1967, que dispõe sobre a prestação do Serviço Militar pelos estudantes
de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos Médicos,
Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários, em decorrência de disposrtivos da Lei n:' 4,375, de 17 de agosto de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 39. Aos MFDV que hajam terminado o EAS poderá
ser concedida, pelos Ministérios Militares, prorrogação do tem-

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

161

po de serviço, sob a forma de EIS, mediante requerimento do
interessado aos Comandantes dos órgãos competentes de cada
Força Singular.
Art. 40. Aos MFDV que tenham terminado o EIS para o
qual hajam sido designados poderá ser concedida prorrogação
do tempo de serviço.
Art. 41. Para concessão das prorrogações deverá ser levado em conta que o tempo total de Serviço Militar prestado pelos
MFDV, sob qualquer aspecto e em qualquer -época, não poderá
atingir o prazo total de 10 (dez) anos de Serviço Militar,
contínuos ou interrompidos, computados, para esse efeito, todos
os tempos de Serviço Militar.
Parágrafo único. Compete aos Ministérios Militares estabelecer as condições e prazos das prorrogações, no âmbito da
respectiva Força Singular, observado o limite previsto no caput
deste artigo».
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIO UEIREDO
Arthur Ricart da Costa
LEI N? 7.265, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Institui o Mérito Musical e Popular Luoictnío Rodrigues, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional.decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica instituído, nos termos desta lei, o Mérito Musical
Lupicínio Rodrigues, destinado a premiar os que prestem serviços relevantes à causa da defesa e da promoção da Música Popular Brasileira,
em todos os setores de atividade.
Art. 2? A premiação de que trata o artigo anterior será anualmente concedida por Comissão E special criada pela Fundação N ac ional de
Arte - FUN ARTE, a qual terá, como integrantes natos, representantes
indicados pelas seguintes entidades:
I
Fundação Nacional de Arte - FUNARTE;
II - Conselho Federal de Cultura;
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III - Conselho Nacional de Direito Autoral;
IV - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT;
V
Associação Brasileira de Imprensa;
VI - Associação Brasileira de Empresas Jornalísticas;
VII - compositores musicais;
VIII - gravadoras de discos;
IX - autores de radiodifusão de que trata a Lei n? 5.536,
de 21 de novembro de 1968.
Parágrafo único. A Comissão de que trata este artigo adotará critériode seleção e julgamento que avalie a contribuição de concorrentes
a nível nacional, sem o qual o mérito não poderá ser concedido.
Art. 3? Ato do Presidente da FUNARTE baixará o regulamento
da premiação, hem como os seus valores e outros aspectos que lhe digam respeito.
Art. 4? Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, ouvido
o Ministério da Educação e Cultura, no prazo de 60 (sessenta) dias de
sua publicação.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Br-asflia, 4 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
LEI N? 7.266, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1,984
Altera as contribuições dos segurados
obrigatórios do Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, o valor das pensões, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I?

A Lei n? 7.087, de 29 de dezembro de 1982, passa a vigorar

com os seguintes dispositivos alterados:
«Art. 20.
I .
ai 10% (dez por cento) dos subsídios (partes fixa e variável)
e das diárias pagas aos Congressistas;
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Art. 24. O segurado obrigatório que, ao término do
exercício do mandato, não haja cumprido o período de 8 (oito)
anos, consecutivos ou alternados, e o segurado facultativo que
se desligar do órgão ao qual pertença poderão continuar contribuindo mensalmente, com as partes correspondentes ao segurado e ao órgão, até completar o período de carência ou a idade
estabelecida no artigo 34 desta lei, devendo estas contribuições
integrais receber os reajustes proporcionais à majoração do
valor-base de cálculo.
Art. 28.
.
.
I
......... .. .........................................
II
a pessoa designada, que só poderá ser menor de 21
(vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida;
Art. 35.
Parágrafo umco , Pagas as contribuições equivalentes a 8
(oito) anos de mandato, a pensão corresponderá a 26% (vinte e
seis por cento) dos subsídios (partes fixa e variável) e das d iárias pagas aos Congressistas, acrescidos, por ano de mandato
subseqüente ao exercício de mandato, contribuição correspondente ou fração superior a 6 (seis) meses de contribuição, dos
seguintes percentuais:
a) do 9? ao 16? ano, mais 3,25% por ano;
b) do 17? ao 28? ano, mais 3,40% por ano;
c) do 29? ao 30? ano, mais 3,60% por ano;
Art. 37.
Parágrafo único. O valor mínimo da pensão por invalidez
corresponderá a 26% (vinte e seis por cento) dos subsídios (partes fixa e variável) e das diárias pagas aos Congressistas, vencimento ou salário básico mensal.
Art. 38.
Parágrafo umco , O valor mínimo da pensão de dependentes será 50% (cinqüenta por cento) de 26% (vinte e seis por cento) dos subsídios (partes fixa e variável) e das diárias pagas aos
Congressistas, vencimento ou salário percebido pelo segurado».
Art. 2? Para fazer jus à pensão fixada nos termos desta lei, os
Deputados Federais e Senadores deverão recolher pelo menos 48 (quarenta e oito) contribuições mensais, calculadas com inclusão das diárias pagas aos Congressistas.
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§ I? Fica facultado aos atuais Deputados Federais e Senadores
fazer retroagir, ao início da legislatura em curso, o pagamento de suas
contribuições pela nova base de cálculo, pagando, neste caso, apenas a
diferença entre estas contribuições e as que já foram pagas pelo sistema da Lei nv 7.087, de 29 de dezembro de 1982.
§ 2? Fica facultado ao Deputado Federal, que esteja exercendo o
seu primeiro mandato na legislatura em curso, optar pelo atual sistema
de contribuição, estabelecido na Lei n ? 7.087, de 29 de dezembro de
1982, ou pelo sistema de' contribuição disciplinado nesta lei.
§ 3? A opção será feita pelo segurado em documento por ele assinado, com firma reconhecida, dentro de 30 (trinta) dias após a publicação desta lei.
§ 4? Feita a opção, os benefícios serão calculados de acordo com
o sistema de contribuição escolhido, pelo segurado.

Art. 3? No caso de averbação de mandato estadual ou municipal,
conforme a permissão do artigo 27 da Lei n ? 7.087, de 29 de dezembro
de 1982, o segurado que já tenha requerido a averbação até a data da
publicação desta lei poderá escolher o sistema de sua preferência, entre
a forma estabelecida no parágrafo único daquele artigo e a disciplinada
nesta lei, respeitados o percentual de 24% (vinte e quatro por cento) para o cálculo da contribuição .e o disposto no artigo 2? desta lei.
§ 1? Para novos pedidos de averbação de mandato, apl icar-se-á
somente o sistema de contribuição estabelecido nesta lei.
§ 2? A pensão será calculada tomando-se por base a forma de
contribuição efetivamente paga pelo segurado .

. Art. 4? Deferida a averbação de mandato estadual ou municipal,
o segurado decidirá entre o pagamento em uma só vez ou o início do
pagamento mensal; incidindo sempre as contribuições sobre os valores
vigentes na data do pagamento.
Art. 5? O Suplente que esteja na situação descrita no artigo 26,
da Lei n? 7.087, de 29 de dezembro de 1982, terá reajustada sua pensão
nas bases estabelecidas nesta lei, se pagar pelo menos 48 (quarenta e
oito) contribuições com inclusão das diárias pagas aos Congressistas.
Art. 6? O segurado que não se tenha valido da faculdade concedida no parágrafo único do artigo 24, da Lei n? 7.087, de 29 de dezembro
de 1982, ainda poderá habilitar-se à continuidade da contribuição da carência, desde que o requeira dentro de 1 (um") ano, a contar da publicação desta lei.
Art. 7? Será incluída na programação financeira anual das duas
Casas do Congresso N acional dotação destinada ao Fundo Assistencial
do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC.
Art. 8?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 9? Revogam-sé as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e
República.

96~

da

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI

N~

7.267, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a estrutura das Ceteçorias Funcionais do Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário da Juetice do Trabalho,
altera dispositivos pertinentes, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? As Categorias Funcionais do Grupo-Atividades de Apoio
Judiciário, Código AJ -020, pertencentes aos Quadros Permanentes das
Secretarias dos Tribunais do Trabalho, passam a ser estruturadas na
forma constante do .anexo a esta lei.
Art. 2? Os funcionários integrantes das Categorias Funcionais
mencionadas no artigo anterior serão posicionados nas classes a que
correspondam as referências de que são ocupantes.
Parágrafo único, Na transposição para a nova estrutura, as referências da classe inicial que tenham sido sup-rimidas passarão a corresponder à primeira referência da respectiva Categoria Funcional.
Art. 3? Os Tribunais do Trabalho, através de ato interno, estabelecerão normas regulamentares necessárias à execução desta lei.
Art. 4? A reestruturação dos Grupos-Direção e Assessoramento
Superiores dos Tribunais do Trabalho e a Classificação dos cargos que
os integram far-se-ão por deliberação dos respectivos Tribunais, observada a escala de níveis constantes do Anexo 11 do Decreto-lei n? 1.820,
de 11 de dezembro de 1980.
Parágrafo único. Ficam estendidos à Justiça do Trabalho os
níveis 5 e 6, acrescidos à escala referida neste artigo pelo artigo 3?, do
Decreto-lei n ? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
Art.5? Poderão ser aproveitados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, os servidores de outros órgãos da Administração Pública que se encontrarem prestando serviços,
na qualidade de requisitados, na data de vigência desta lei, desde que
haja concordância do órgão de origem.
Parágrafo único. O cumprimento do disposto no caput deste artigo dependerá da existência de vaga ou vago.
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Art. 6? As despesas decorrentes do disposto nesta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias da Justiça do Trabalho.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

ANEXO
(Lei n" 7.267, de 5 de dezembro de 1984)
Referências de vencimentos dos cargos efetivos do
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário - TST-AJ-02ü

Categorias Funcionais

Código

Referências de

Vencimentos

ai Técnico Judiciário

AJ-021

Classe Esp.
Classe "B"
Classe «A»

NS-22 a 25
NS-16 a 21
NS-lü a 15

bl Taquígrafo Judiciário

AJ-022

Classe Esp.

Classe «B»
Classe «A»

NS-22 a 25
NS-16 a 21
NS-IOa 15

c) Auxiliar Judiciário

AJ-023

Classe Esp.
Classe «B"
Classe <lA"

NM-32 a 35
NM-28 a 31
NM-24 a 27

di Agente de Segurança Judiciâria

AJ-024

Classe Esp.
Classe «B"
Classe «A»

NM-28 a 33
NM-21 a 27
NM-14 a 20

el Atendente Judiciário

AJ-025

Classe Esp.
Classe «B»
Classe <cA"

NM-28 a 33
NM-21 a 27
NM-14 a 20

f) 'I'aqu igrafo Auxiliar

AJ-026

Classe Esp.
Classe «B»
Classe «A»

NM-32 a 35
NM-28 a 31
NM-24 a 27

g} Oficial de Justiça Avaliador

AJ-027

Classe Esp.
Classe "B"
Classe «A"

NS-22 a 25
NS-IG a 21
NS-10 a 15
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LEI N? 7.268, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial até o limite de Cr$ 2.618.723.000
(dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões,

setecentos e vinte e três mil cruzeiros),
para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério
da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades Supervisionadas da Secretaria Geral, o crédito especial até o limite de Cr-S
2.618.723.000 (dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões, setecentos e
vinte e três mil cruzeiros), nas dotações orçamentárias dos projetos e
das atividades a baixo especificadas:

ca 1.000
1500
1503
1503.08440212.818
1503.08442051.829

1503.08442051.834
1503.08442052.834

1503.08440251.848
1503.08442081.849
1503.08440251.850
1503.08442081.851
1503.08442081.852
1503.08442081.853
1503.08442081.854

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
CULTURA
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Atividades a cargo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
Projetos a cargo do Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca
Projetos a cargo do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais
Atividades a cargo do Centro Federal
de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Projetos a cargo da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
Projetos a cargo da Escola Federal de
Engenharia de Itajubá
Projetos a cargo da Escola Paulista de
Medicina
Projetos a cargo da Escola Superior de
Agricultura de Lavras
Projetos a cargo da Escola Superior de
Agricultura de Mossoró
Projetos a cargo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará
Projetos a cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro

2.618.723
127.107

52.370

34.842

8.800
17.695
52.370
77.857
34.914
52.369
41.896

34.913
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1503.08440251.855
1503.08442052.856
1503.08442081.860
1503.08442052.861
1503.08442081.867
1503.08442081.869
1503.08444282.876
1503.08442081.877
1503.08442081.880
1503.08442051.885
1503.08442081.885
1503.08442081.884
1503.08442052.886
1503.08442081.887
1503.08442081.888
1503.08442081.943
1503.08442051.838
1503.08442051.866
1503.08442051.881
1503.08442051.883

Projetos a cargo da Faculdade de
Odontologia de Diamantina
Atividades a cargo da Fundação Universidade do Rio de Janeiro
Projetos a cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS
Atividades a cargo da Fundação Universidade Federal de Uberlândia
Projetos a cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos
Projetos a cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa
Atividades a cargo da Universidade
Federal de Juiz de Fora
Projetos a cargo da Universidade Federal de Minas Gerais
Projetos a cargo da Universidade Federal do Paraná
Projetos a cargo da Universidade Federal de Santa Catarina
Projetos a cargo da Unive-rsidade Federal de Santa Catarina
Projetos a cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Atividades a cargo da Universidade
Federal de Santa Maria.
Projetos a cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco
Projetos a cargo da Universid ade Federal Rural do Rio de Janeiro
Projetos a cargo da Fundação U~iver·
sid ade Federal do Mato Grosso do Sul
Projetos a cargo do Centro Federal de
Educação Tecnológica do Paraná
Projetos a cargo da Fundação Universidade Federal do Piaui
Projetos a cargo da Universidade Federal de Pernambuco
Projetos a cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

17.695
17.695
113.469
139.655
61.098
96.013
87.283
87.283
104.741
109.135
30.520
87.283
61.098
52.369
69.827
52.370
87.283
104.741
122.197
581.835

Art. 2? Os recursos necessanos à execução desta lei, decorrerão
do produto de operação de crédito interna contratada pelo Ministério
da Educação e Cultura junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 3?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em .contrario ,
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

LEI N? 7.269, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Educação e Cultura, em favor
da Empresa Brasileira de Filmes S.A., o
crédito especial de CrSl.OOO.OOO.OOO (um bílhão de cruzeiros), para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da
Educação e Cultura, em favor da Empresa Brasíleira de Filmes S.A., o
crédito especial de Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros), destinado
a atender despesas com a seguinte programação:
Cr$ 1.000
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
1500
. CULTURA
1"502
Secretaria Geral
1502.08482475.205
Participação da União no Capital da
Empresa Brasileira de Filmes S .A.
Constituição ou Aumento de Capital de
4.1.4.0
Empresas Industriais ou Agrícolas
1.000.000
Art. 2? Os recursos necessários à execução desta lei, decorrerão
de anulação de dotação orçamentária consignada no vigente Orcamento.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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LEI

N~

7.270, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Acrescenta parágrafos ao artigo 145, da
Lei n.O 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1 ~ O artigo 145, da Lei n? 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido de três parágrafos,
com a seguinte redação:
«Art. 145.
.
.
§ I? OS peritos serão escolhidos entre profissionais de
nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe'
competente, respeitado o disposto no Capítulo VI, seção VII,
deste Código.
§ 2? Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria
sobre que deverão opinar, mediante certidão do órgão profiss iona l em que estiverem inscritos.
§ 3? N as localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores,
a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz I).
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI

N~

7.271, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza a reversão ao Município de
Rio Pomba, Estado de Minas Gerais, do
Imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão, ao Município de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais, do imóvel,
constituído por terreno, com a área de lO.OOO,OOm 2 (dez mil metros quadrados] e benfeitorias, localizado no Bairro do Gordo, naquele Município, doado à União Federal pela Escritura Pública de 7 de dez em-
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bro de 1959, transcrita no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de Rio Pomba (MG), sob o n ? 12.862, às fls. 18v119, do Livro 3-X, em 7
de dezembro de 1959.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
LEI N? 7.272, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera a estrutura da Categoria Funcional de Meteorologista. do Grupo-Outras
Atividades de Nivel Superior, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A Categoria Funcional de Meteorologista, código NS-915
ou LT-NS-915, do Grupo-Outras Atividades de Nivel Superior, a que se
refere a Lei n ? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica alterada na forma
constante do anexo a esta lei.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas referências NS-l a NS-4 da Categoria Funcional de Meteorologista, ficam
automaticamente localizados na referência NS-5, inicial da classe A.
Art. 2? A alteração a que se refere o artigo anterior não acarreta. rá elevação de vencimentos ou salários, ressalvada a hipótese do seu
parágrafo único.
Art. 3? As referências acrescidas serão alcançadas mediante progressão funcional, observadas as normas regulamentares pertinentes.
Art. 4? O disposto nesta lei não dá direito a percepção de atrasados ou a indenização de qualquer espécie.
Art. 5? As despesas decorrentes desta lei serão atendidas à conta
das dotações próprias do Orçamento da União.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasiliá, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIG UEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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ANEXO
(Artigo I? da Lei n:' 7.272, de 10 de dezembro de 19841

Grupo

Categoria Funcional

Código

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

Outras Atividades de
Nivel Superior
(NS-90D ou LT-NS-900)
h)

Meteorologista

NS-915 ou
LT-NS-915

Classe
Classe
Classe
Classe

Esp.
C
B
A

-

-

NS-22 a 25
NS-17 a 21
NS-12 a 16
NS-5all

LEI N? 7.273, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a Busca e Salvamento de
Vida Humana em Perigo no Mar, nos Portos e nas Vias Navegáveis lnteríoree.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A busca e salvamento, com propósito de salvaguarda da
vida humana no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores, ficam
submetidos às disposições desta lei.
§ I? Para efeitos desta lei, a expressão «busca e salvamento» significa todo ato ou atividade efetuados para prestar auxilio à vida humana em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores.
§ 2? Para efeitos desta lei, a palavra «socorro» tem o mesmo significado que a expressão «busca e salvamento».
Art. 2? Compete ao Ministério da Marinha adotar as providências
para prover adequados serviços de busca e salvamento de vida humana
em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores.
Parágrafo único. O Ministério da Marinha poderá delegar a execução de tais serviços a outros órgãos federais, estaduais, municipais
e, por concessão, a particulares, em áreas definidas de jurisdição.
Art. 3? Qualquer pessoa é obrigada, desde que o possa fazer sem
perigo para si ou para outrem, a prestar auxilio a quem estiver em perigo de vida no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores.
§ I? O auxilio poderá consistir em simples comunicação do fato à
autoridade naval, ou em providências que possibilitem o recebimento
da informação, em tempo hábil, por essa autoridade.
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§ 2? A obrigação de prestar auxílio cessa desde que o obrigado tenha conhecimento de que este serviço não é mais necessário, ou quando
dispensado pelo Comandante da embarcação assistida ou pela autor idade naval.

Art. 4? O pedido de auxílio será comunicado pela autoridade naval a todas as embarcações que estejam nas proximidades da área ou a
uma embarcação em especial.
Art. 5? Todo Comandante é obrigado, desde que o possa fazer
sem perigo sério para sua embarcação, tripulação, passageiro ou para
outra pessoa, a utilizar sua embarcação e meios sob sua responsabilidade para prestar auxílio a quem estiver em perigo de vida no mar, nos
portos ou nas vias navegáveis interiores.
§ 1? Para efeitos desta lei, a palavra «Comand ante» é empregada,
genericamente, para designar a pessoa que comanda e que é responsável pela embarcação, seus equipamentos, seus passageiros e sua bagagem, acompanhada ou não, pelos tripulantes e seus pertences, pela carga e pela disciplina a bordo.
§ 2? Para efeitos desta lei, a palavra «embarcação» é empregada,
genericamente, para designar toda construção suscetível de se locomover na água, quaisquer que sejam suas características.

Art. 6? O Comandante de uma embarcação deverá adotar o seguinte procedimento ao tomar conhecimento de vida humana em perigo
no mar, nos portos ou nas vias navegáveis interiores:
I ---'- dirigir sua embarcação, na maior velocidade
possível, para o local onde se encontrem as pessoas em perigo;
II - informar às pessoas em perigo e às embarcações próximas a hora prevista de chegada na área e os meios de que dispõe para a prestação dos serviços de busca e salvamento; e
IH - após um abalroamento, permanecer no local do acidente, até que esteja convencido de que não há necessidade de
prestar auxílio, ou até que seja liberado de tal obrigação pelo
Comandante da outra embarcação.
Art. 7? O Comandante deverá lançar no Diário de Navegação, ou
em documento similar, as razões que o levaram a decidir pela impossibilidade ou desnecessidade da prestação dos serviços de busca e salvamento de vida humana em perigo no mar, nos portos ou nas vias navegáveis interiores.
Parágrafo único. A determinação do Armador ou proprietário ou
de terceiros, com interesse na embarcação, ao Comandante, para não
prestar os serviços previstos no presente artigo, não isenta este último
dessa obrigação.
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Art. 8? O pedido de auxílio que for feito, sem que haja real ameaça de perigo de vida humana, obrigará a indenização dos recursos empregados no atendimento daquela solicitação.
Art. 9? Nada é devido pela pessoa salva, independentemente de
sua nacionalidade, posição ou importância, e das circunstâncias em que
foi encontrada.
Art. 10. Para fins da presente lei, são consideradas autoridades
navais as do .Ministério da Marinha, conforme as atribuições definidas
nos respectivos regulamentos.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, la de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da'
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam

LEI N? 7.274, DE la DE DEZEMBRO DE 1984
Altera dispositivos do Decreto-lei n:'
7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de
Felêncíee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? O caput do artigo 153, o artigo 159, o caput, e os incisos I
e IlI, do § I?, do artigo 161, o inciso lI, do artigo 169, e os artigos 173 e
175, do Decreto-lei n:' 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências,
passam a ter a seguinte redação:
«Art.. 153. Os credores anteriores à concordata, independentemente de nova declaração, concorrerão à falência pela importância total dos créditos admitidos, deduzidas as quantias
que tiverem recebido na concordata.
'
Art. 159.

v ~ lista nominativa de todos os credores não sujeitos à
concordata, com o domicílio e a residência de cada um, a natureza e a importância dos respectivos créditos;
VI - lista nominativa de todos os credores sujeitos à concordata, com o domicílio e a residência de cada um, a natureza
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e a importância dos respectivos créditos e a indicação do registro contábil da operação creditícia, assinada também pelo encarregado da contabilidade do devedor.
Art. 161. Cumpridas as formalidades do artigo anterior, o
escrivão fará, imediatamente, os autos conclusos ao juiz, que,
se o pedido não estiver formulado nos termos da lei, não vier
devidamente instruído, ou quando estiver inequivocamente caracterizada a fraude, declarará, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, aberta a falência, observado o disposto no parágrafo único
do artigo 14, desta lei.
§ I?

.

I - mandará expedir edital de que constem o pedido do
devedor, a íntegra do despacho e a lista dos credores a que se
referem os incisos V e VI, do parágrafo único, do artigo 159,
desta lei, para que seja publicado no órgão oficial, nos termos
do § 2?, do artigo 206, e mantido no Cartório à disposição dos
interessados.
III - marcará, observado o disposto no artigo 80, desta
lei, prazo para os credores sujeitos aos efeitos da concordata
que não constarem, por qualquer motivo, na lista a que se referem os incisos V e VI, do parágrafo único, do artigo 159, apresentarem as declarações e documentos justificativos de seus
créditos.

Art. 169.
II - comunicar aos credores constantes da lista mencionada nos incisos V e VI, do parágrafo único, do artigo 159, desta
lei, a data do ajuizamento da concordata, a natureza e o valor
do crédito, e proceder, quanto aos demais, pela forma regulada
no artigo 173.
Art. 173. Os créditos arrolados na lista a que se referem
os incisos V e VI, do parágrafo único, do artigo 159, desta lei,
não sendo impugnados, consideram-se incluídos no quadro geral
de credores, independentemente de declaração e verificação, no
valor indicado pelo devedor.
§ I? Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação do edital a que se refere o inciso I, do § I?, do artigo 161,
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desta lei, o comissário, o Ministério Público, 08 credores, 05 sócios ou 05 acionistas da concordatária podem impugnar crédito
constante da lista mencionada no inciso VI, do parágrafo único,
do artigo 159.
§ 2? Autuada em separado, a impugnação de que trata o
parágrafo anterior será processada, no que couber, nos termos
dos artigos 88 e seguintes desta lei, devendo o comissário oferecer parecer, instruído com o extrato da conta do devedor.
§ 3? A verificação dos créditos omitidos pelo concordatário será feita com observância do disposto na Seção I, do Título
VI, desta lei.
§ 4? O quadro geral será elaborado pelo comissário e ho-.
mologado pelo juiz, com base na lista nominativa prevista no
inciso VI, do parágrafo único, do artigo 159, desta lei, e nas sentenças proferidas em impugnações de créditos ou em declarações tempestivamente oferecidas.
§ 5? Não havendo declaração tempestiva ou impugnação,
o juiz homologará a lista mencionada no inciso VI, do parágrafo
único, do artigo 159, desta lei, e determinará a sua publicação,
como quadro geral, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação do edital refererido no inciso I, do § 1?, do artigo
161.

Art. 175. O prazo para o cumprimento da concordata
inicia-se na data do ingresso no pedido em juízo.
§ I? O devedor, sob pena de decretação da falência, deverá:
I - efetuar depósito, em dinheiro, das quantias que se
vencerem antes da sentença que conceder a concordata, até o
dia imediato ao dos respectivos vencimentos, se a concordata
for a prazo; se à vista, efetuar igual depósito das quantias correspondentes à percentagem devida aos credores quirografários,
dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à data do ingresso do pedido em juízo;
II§ 2? O depósito realizado nos termos do parágrafo anterior
independe do quadro geral de credores e de cálculo do contador
do juízo, cabendo ao concordatário efetuá-lo, atendendo à soma
das seguintes parcelas:

I - créditos constantes da lista nominativa prevista nos
incisos V e VI, do parágrafo único, do artigo 159, desta lei, ainda que pendente procedimento de impugnação;
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créditos admitidos por sentença, mesmo sujeita a re-

§ 3? Na hipótese do § I?, deste artigo, a correção monetária não incidirá sobre período anterior às datas dos depósitos.
§ 4? O juiz determinará que o valor referido no parágrafo
anterior seja depositado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
em instituição financeira, à ordem judicial e em conta que credite juros e correção monetária, cujo resultado reverterá em favor
dos credores, na proporção dos respectivos créditos.
§ 5? As parcelas depositadas, referentes a créditos posteriormente excluídos, reverterão, com os respectivos juros e correção monetária, a favor do concordatário.

§ 6? Não efetuado o depósito no prazo e na forma prevista
no inciso I, do § I?, sem prejuízo do disposto no § 7?, ambos
deste artigo, incidirá correção monetária, que será contada a
partir do dia imediato ao do vencimento da prestação, se for a
prazo; se for à vista, a partir do 31? (trigésimo primeiro) dia
subseqüente ao do ingresso do pedido em juízo.
§ 7? A correção monetária incidirá nos créditos que, por
qualquer motivo, não forem incluídos no depósito, observado o
parágrafo anterior.
§ 8? Vencido o prazo a que se. refere o inciso I, do § 1?,
deste artigo, sem que haja o depósito, o escrivão fará os autos
conclusos ao juiz que decretará a falência, decisão de que cabe
agravo de instrumento sem efeito suspensivo.
§ 9? O depósito só poderá ser considerado, para efeito da
reforma da decisão, se, mesmo efetuado tardiamente, compreender correção monetária e os juros previstos no parágrafo único
do artigo 163, desta Ie i».

Art. 2?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIG UEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Murilo Badaró
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LEI N? 7.275, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza a participação, em Comissão
de Inquérito, de servidor ocupante de emprego permanente, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n.O 5.452, de 1~ de meio de 1943.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Poderá integrar Comissão de Inquérito, constituída para
apurar irregularidades no serviço público federal, corno membro ou secretário, o servidor ocupante de emprego permanente, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n:' 5.452, de
I? de maio de 1943.
Art. 2? A autorização de que trata o artigo anterior também se estende à designação para atuar como defensor ex officio.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 7.276, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o Exercício Financeiro de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? O Orçamento Geral da União para o exercício financeiro
de 1985, composto pelas receitas e despesas do Tesouro N ac ional e de
entidades da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a receita em Crê 88.872.115.000.000 (oitenta e oito
trilhões, oitocentos e setenta e dois bilhões e cento e quinze milhões de
cruzeiros). e fixa a despesa em igual importância.
Art. 2? A receita decorrerá da arrecadação de tributos e de outras
receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminada no Anexo I, com o seguinte desdobramento:

c-s 1.000
1. RECEITAS DO TESOURO ....
1.1. Receitas Correntes
Receita Tributária ..

82.316.300.000
79.217.230.000
59.389.261.200
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Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária ..
Receita Industrial
.
Receita de Serviços
Transferências Correntes.
Outras Receitas Correntes

.

1.2. Receitas de Capital..
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18.269.600.000
440.409.620
5.241.736
8.046.400
410.780.014
28.801.000
665.090.030
3.099.070.000

2. RECEITAS DE OUTRAS FONTES, DE ENTIDADES DA ADMI·
NISTRACÃO INDIRETA E DE FUNDAÇÕES INSTITUIDAS PE·
LO PODER PUBLICO (exclusive Transferências do Tesouro)

6.555.815.000

2.1. Receitas Correntes.

3.893.949.785

2.2. Receitas de Capital.

2.661.865.215

TOTAL GERAL.

88.872.11.5.000

Art. 3? A despesa fixada à conta de recursos do Tesouro observará a programação constante do Anexo lI, e apresenta, por órgãos, a seguinte distribuição:

c-e 1.000
Distribuição-por Suba nexos
Câmara dos Deputados ...
Senado Federal.
Tribunal de Contas da União
Supremo Tribunal Federal.
Tribunal Federal de Recursos ..
Justiça Militar.
Justiça Eleitoral ....
Justiça do Trabalho.
Justiça Federal de 1 ~ Instância
Justiça do Distrito Federal e dos 'I'err itó rios ,
Presidência da República.
Mini~tério da Aeronáutica.
Ministério da Agricultura.
Ministério das Comunicações.
Ministério da Educação e Cultura ....
Ministério do Exército.
Ministério da Fazenda.
Ministério da Indústria e do Comércio
Ministério do Interior
Ministério da Justiça
.
Ministério da Marinha ..
Ministério das Minas e Energia
Ministério da Previdência e Aesistência.Soc ial
Ministério das Relações Exteriores ....
Ministério da Saúde.
Ministério do Trabalho
Ministério dos Transportes.

.

Recursos do
Tesouro
213.143.600
187.679.500
32.200.000
11.075.600
20.500.000
15.400.000
52.128.000
183.019.500
42.500.000
25.300.000
863.967.200
3.177.449.500
1.765.382.600
578.764.900
4.986.284.700
1.905.849.400
596.995.000
680.071.500
804.741.400
192.169.500
1.899.632.600
627.547.800
2.977.654.063
687.370.000
1.693.974.223
224.250.331
7.105.506.440
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ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Sob Supervisão do Ministério da Fazenda.
Sob Supervisão Central.
.
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico
.
Programas Especiais
.
Sob Supervisão do Departamento Administrativo
do Serviço Público
.
Programa de Mobilização Energética.

14.000.000
2.737.254.900
140.240.000
3.628.494.000
21.000.000
555.000.000

TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUN ICÍPIOS.
ENCARGOS FIN ANCEIROS DA UNIÃO
ENCARGOS PREVIDENCIÃRIOS DA UNIÃO.
SUBTOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL.

19.393.229.1 20

.

9.698.414.500
3.656.139.123

71.394.329.000
10.921.971.000
82.316.300.000

Art. 4? Os orçamentos próprios de entidades da Administração
Indireta e de Fundações instituídas pelo Poder Público serão aprovados em conformidade com a legislação vigente e deverão apresentar a
mesma forma do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. A programação dos fundos existentes na Administração Pública será discriminada em orçamentos próprios aprovados
em conformidade com O estabelecido no Decreto-lei n? 1.754, de 31 de
dezembro de 1979.
Art. 5?

Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias;
11 - realizar operações de crédito por antecipação da
receita, até o limite previsto na Constituição;
III - abrir créditos suplementares, mediante utilização
dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a
25 % (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta
lei, com as seguintes finalidades:
a) reforçar dotações, preferencialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando, como fonte de recursos compensatórios, a Reserva de Contingência; e
b) atender insuficiência nas dotações orçamentárias utilizando, como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no item lII, do § I?, do artigo 43, da Lei n? 4.320, de 17
de março de 1964;
IV - suplementar as transferências a Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, utilizando como fonte de
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recursos a definida no § 3?, do artigo 43, da Lei n ? 4.320, de
17 de março de 1964, ficando dispensados os decretos de abertura de créditos nos casos em que a lei determina a entrega,
de forma automática, desses recursos, observados os limites
da efetiva arrecadação de caixa do exercício;
V - promover as medidas necessárias para ajustar os
dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
VI - abrir créditos suplementares, observados a destinação específica e os limites da efetiva arrecadação de caixa
do exercício, à conta de:
a) receitas vinculadas do Tesouro N acional, utilizando
como fonte de recursos o eventual excesso de arrecadação
dessas receitas; e
b) operações de crédito contratadas por órgãos da administração direta, utilizando, como fonte compensatória, recursos decorrentes de eventuais diferenças monetárias;
VII - proceder, com base no fluxo da receita, a entrega
automática dos recursos classificados nesta lei como «Recursos Diretamente Arrecadados» (fonte 501, aos órgãos beneficiários, bem como abrir créditos suplementares utilizando como fonte de recursos o eventual excesso de arrecadação dessas receitas, observados os limites da efetiva arrecadação de
caixa do exercício.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOAO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
Alfredo Karam
Walter Pires
R. S. Guerreiro
Ernane Galvêas
Cloraldino Soares Severo
Nestor Jost
Esther de Figueiredo Ferraz
Murílíc Macêdo
Délio Jardim Mattos
Waldyr Mendes Arcoverde

Murilo Badaró
César Cals Filho
Mário Da vid Andreazza
H. C. Mattos
Jarbas Passarinho
Rubem Ludwig
Leitão de Abreu
Octávio Aguiar de Medeiros
Arthur Ricart da Costa
José Flávio Pécora
Danilo Venturini

Os anexos estão publicados no Suplemento "B" do D.O. de 17·12-84.
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LEI N? 7.277, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o Exercicio Financeiro de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N aciona! decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1985, .composto pelas receitas e despesas do Tesouro, dos Orgãos da Administração Indireta e das Fundações, estima a receita em
Crs 1.138.414.386.000 (um trilhão, cento e trinta e oito bilhões, quatrocentos e 'quatorze milhões, trezentos e oitenta e seis mil cruzeiros), e fixa a despesa em igual importância.
Art. 2? A receita do Distrito Federal será realizada de acordo
com, o seguinte desdobramento:
Em CrSl.OOO

1. RECEITA DO TESOURO

1.1. Receitas Correntes

.

Receita Tributária.
Receita Patrimonial .,
Receita Industrial.
Receita de Serviços. . . . . .
Transferências Correntes ..,
Outras Receitas Correntes. . . .

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

962.128.406
467.327.001
4.709.801
1.150.200
1.433.000
483.013.400
4.495.004

1.2. Receitas de Capital

27.905.504

TOTAL.

990.033.910

2. RECEITA DOS ÚRGAOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA E DAS
FUNDACÚES (excluídas as transferências do Tesouro)
Em

2.1. Receitas Correntes

.

148.007.196

2.2. Receitas de Capital . . . . . , .... , .
TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA

c-s 1.000
373.280

.

148.380.476

.

1.138.414.386

Art. 3? A receita do Distrito Federal será realizada:
I - pelo tesouro, mediante arrecadação de tributos, fundos e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação em vigor, relacionada no Anexo I, da presente lei; e
11 - pelos órgãos da Administração Indireta e Fundações, na forma prevista em seus respectivos estatutos e/ou regimento.
Art. 4? A despesa do Distrito Federal dividir-se-á em:
I - despesa do Tesouro; e
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II - despesa dos Órgãos da Administração Indireta e Fundações,
excluídas as transferências do Tesouro.
Art. 5? A despesa do Tesouro, a que se refere o item I, do artigo
anterior, será realizada de acordo com a discriminação estabelecida no
Anexo lI, da presente lei, obedecidos os seguintes desdobramentos:
1. DESPESA POR FUNÇÃO

Legislativa
Administração e Planejamento....
Agricultura ...
Defesa Nacional e Segurança Pública
Desenvolvimento Regional...
Educação e Cultura.
Habitação e Urbanismo
Indústria, Comércio e Serviços
Saúde e Saneamento
.
Trabalho.
Assistência e Previdência
Transporte ...
SUBTOTAL
Reserva de Contingência ..

Em Cr$ 1 000
.
.

.

.
.
.

.
.

.

TOTAL
2. DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÃRlA
Tribunal de Contas do Distrito Federal
.
Gabinete do Governador... .
.
Departamento de Turismo.
.
.
Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação ..
Procuradoria Geral.
.
.
Secretaria do Governo... .
.
.
.
Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante
Região Administrativa 11 - Gama
Região Administrativa IH - Taguatínga
.
Região Administrativa IV - Braalândía .
Região Administrativa V - Sobradinho..
.
Região Administrativa VI - Planaltina ..
.
Administração do Setor Residencial, Indústria e Abastecimento
Administração de Ceilândia . . .
.
Secretaria de Administração
.
Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos .
Secretaria de Finanças
.
Secretaria de Educação e Cultura
.
Secretaria de Saúde.
.
.
Instituto de Saúde do Distrito Federal .
.
Secretaria de Serviços Sociais...
.
Secretaria de Viação e Obras...
.
.
Secretaria de Serviços Públicos.... .
.
.
Administração da Estação Rodoviária de Brasília .
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
.
Secretaria de Agricultura e Produção.
.
.
Secretaria de Segurança Pública...
.
.
.
Polícia Militar do Distrito Federal.
.
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.... .
.
SUBTOTAL...
.

.
.

11.569.953
241.675.391
26.739.000
79.663.670
20.000
237.037.669
75.984.432
4.027.003
188.392.204
336.960
80.371. 795
18.680.646
964.498.723
25.535.187
990.033.910

11.569.953
6.905.705
3.897.003
3.512.106
9.725.054
31.716.773
1.758.413
2.854.933
5.143.818
980.778
1.964.046
.
1.634.807
.
1.984.437
2.715.033
.
71.082.389
3.009.788
150.814.962
231.961.006
183.964.148
2.928.056
24.357.617
.
45.321.158
17.743.922
2.383.360
19.951.358
26.869.000
26.874.070
44.169.610
26.705.420
_ _--"""-""=~
964.498.723
.

.

.
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Reserva de Contingência.
TOTAL ....

25.535.187
990.033.910

Art. 6? A despesa dos órgãos da Administração Indireta e das
Fundações a que se refere o item lI, do artigo 4?, desta lei, será realizada de acordo com o seguinte desdobramento sintético, que apresenta
sua composição por função e respectivos órgãos incumbidos de sua realização:
1. DESPESA POR FUNÇÀO

Em Cr$ 1.000
Administração e Planejamento ..
Agricultura ..
Defesa Nacional e Segurança Pública.
Educação e Cultura
.
Habitação e Urbanismo
.
Saúde e Saneamento
.
Assistência e Previdência ..
Transporte
.

83.599.902
14.240.812
176.000
1.685.177
11.202.585
33.162.000
30.000
4.284.000

TOTAL ..

148.380.476

2. DESPESA POR ÚRGÃO (excluídas as tranferências do Tesouro)
Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN .
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP ...
Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER
Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF
Fundação Cultural do Distrito Federal - FCDF . .. .
.
Fundação Hospitalar do Distrito Federal - FHDF ..
Fundação do Serviço Social do Distrito Federal - FSSDF
.
Fundação Zoobotâníca do Distrito Federal - FZDF
.
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER ..
TOTAL

.

TOTAL GERAL DA DESPESA..

.

83.599.902
11.202.585
4.440.000
20.000
1.445.177
240.000
33.162.000
30.000
12.028.000
2.212.812
148.380.476

................' ...

1.138.414.386

Parágrafo único. Os orçamentos dos órgãos da Administração Indireta e das Fundações, aprovados de conformidade com a legislação
vigente, deverão discriminar as receitas por fontes e categorias econômicas e as despesas por funções, programas, subprograrnas, projetos e
atividades.
Art. 7? N o interesse da administração, o Governador do Distrito
Federal poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações
atribuídas às unidades orçamentárias.
Art. 8? O Governador do Distrito Federal fica autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) da receita orçada, fazendo uso dos recur50S previstos no artigo 43, § I?, da Lei n ? 4.320, de 17 de março
de 1·964;
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II - tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
III - realizar operações de crédito, por antecipação da roceita, obedecido o limite previsto na constituição;
IV - incorporar ao orçamento do Distrito Federal, os cré~
ditos suplementares concedidos pela União, durante o exercício,
respeitados os valores e a destinação programática.
Parágrafo único. Os créditos suplementares concedidos pelo Governo do Distrito Federal com recursos provenientes de transferências
da União, através de créditos adicionais, não serão deduzidos do limite
previsto no inciso I.
Art. 9? O Governador do Distrito Federal aprovará, até 31 de dezembro de 1984, quadros de detalhamento dos projetos e atividades integrantes do orçamento.
Art. 10. Esta lei entra em vigor a partir de I? de janeiro de 1985.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Os anexos estão publicados no Suplemento «A» do

D.a. de 17-12-84.

LEI N? 7.278, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Dá nova redaçào ao artigo 4? da Lei n?
4.594, de 29 de dezembro de 1964, que regula
a proílseso de Corretor de Seguros.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I? Dê-se ao artigo 4?, da Lei n? 4.594, de 29 de dezembro de
1964, a seguinte redação:
«Art. 4?
.
a) haver concluído curso técnico profissional de seguros,
oficial ou reconhecido;
b) apresentar atestado de exercício profissional anterior a
esta lei, fornecido pelo sindicato de classe ou pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Cap italiz ação .»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Macedo
LEI N? 7.279, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o Governo do Distrito Federal
a contratar ooereceo de crédito, no valor de
Crê 169.375.407.930 (cento e sessenta e nove
bilhões, trezentos e setenta e cinco milhõee,
quatrocentos e sete mil, novecentos e trinta
cruzeiros) .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? E o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 169.375.407.930 (cento e sessenta e
nove bilhões, trezentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e sete
mil, novecentos e trinta cruzeiros), correspondente a 9.479.790 (nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa) UPCs,
considerado o valor nominal da UPC vigente no 4? trimestre de 1984,
junto ao Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento do Programa de Despoluição do Lago Paranoá, sob orientação
técnica da Companhia de Água e Esgotos de Brasilia - CAESB, a ser
executado no quadriênio de 1984-1987.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
LEI N? 7.280, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Educação e Cultura, crédito
especial no valor de Crs 4.431.400.000 (quatro bilhões, quatrocentos e trinta e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para o
fim que eepecitice,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério
da Lducacão e Cultura, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, crédito especial no valor de Cr$ 4.431.400.000 (quatro bilhões, quatrocentos e trinta e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros),
nas dotações orçamentárias das atividades abaixo especificadas:
Cr$ 1.000
1500
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
CULTURA
1503
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
4.431.400
1503.08420212.818
Atividades a cargo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
38'pOO
1503.08421882.818
Atividades a cargo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
4.044.300
Art. 2? Os recursos necessários à execução desta lei, decorrerão
do produto de operação de crédito externa contratada pelo Ministério
da Educação e Cultura, junto ao Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD.
Art. 3? Fica o Poder Executivo autorizado, também, a promover
a abertura de créditos suplementares, observando a destinação específica e utilizando, como fonte compensatória, recursos decorrentes de
eventuais diferenças monetárias.
Art. 4? Esta lei entra em vigor n~ data de sua publ ic ...."...lo.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

LEI N? 7.281, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir. ao
Ministério da Educeceo e Cultura, o crédito
especial de Crs 2.520.700.000 (dois bílhõee,
quinhentos e vinte mitiiõee e setecentos mil
cruzeiros). para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Ê o Poder Executiva autorizado a abrir ao Ministério da
Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades, crédito especial
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no valor de CrS 2.520.700.000 (dois bilhões, quinhentos e vinte milhões e
setecentos mil cruz eircs}, nas dotações orçamentárias dos projetos e
das atividades abaixo especificadas:

ca 1.000
1500
1503
1503.08080312.818
1503.08440251.829

1503.08440251.834
1503.08440251.838
1503.08440251.848
1503.08440251.849
1503.08440251.850
1503.08440251.851
1503.08440251.852
1503.08440251.853
1503.08440251.854
1503.08440251.855
1503.08440251.856
1503.08442081.860
1503.08442081.861
1503.08442081.866
1503.08442081.867
1503.08442081.868

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E
CULTURA
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Atividades a cargo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
Projetos a cargo do Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca
Projetos a cargo do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais
Projetos a cargo do Centro Federal de
Educação Tecnológico do Paraná
Projetos a cargo da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
Projetos a cargo da Escola Federal de
Engenharia de Itajubá
Projetos a cargo da Escola Paulista de
Medicina
Projetos a cargo da Escola Superior de
Agricultura de Lavras
Projetos a cargo da Escola Superior de
Agricultura de Mossoró
Projetos a cargo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará
Projetos a cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
Projetos a cargo da Faculdade de
Odontologia de Diamantina
Projetos a cargo da Fundação Universidade do Rio de Janeiro
Projetos a cargo da Fundação Universidade do Rio Grande -r RS
Projetos a cargo da Fundação Universidade de Uberlândia
Projetos a cargo da Fundação Universidade Federal do Piaui
Projetos a cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos
Projetos a cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe

2.520.700
2.520.700
156.400

72.700
46.500
95.900
7.400
61.700
58.500
48.400
41.300
33.100
38.400
7.500
22.300
117.800
164 .500
66.700
43.400
128.400
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1503.08442081 .869

Projetos a cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa
102.400
Projetos a cargo da Universidade Fede1503.08442081.876
ral de Juiz de Fora
71.600
Projetos a cargo da Universidade Fede1503.08442081.877
ral de Minas Gerais
95.900
Projetos a cargo da Universidade Fede1503.08442081.880
ral do Paraná
82.600
Projetos a cargo da Universidade Fede1503.08442081.881
ral de Pernambuco
181.800
Projetos a cargo da Universidade Fede1503.08442081.883
ral do Rio Grande do Sul
322.300
Projetos a cargo da Universidade Fede1503.08442081.884
ral do Rio de Janeiro
129.900
Projetos a cargo da Universidade Fede1503.08442081.885
ral de Santa Catarina
114.600
Projetos a cargo da Universidade Fede1503.08442081.886
ral de S anta Maria
35.600
Projetos a cargo da Universidade Fede1503.08442081.887
ral Rural de Pernambuco
61.600
Projetos a cargo da Universidade Fede1503.08442081 .888
ral Rural do Rio de Janeiro
97.100
Projetos a cargo da Fundação Univer1503.08442081.943
sidade Federal de Mato Grosso do Sul
14.400
ArL 2? Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão
do excesso de arrecadação oriundo de operações de crédito internas,
contratadas pelo Ministério da Educação e Cultura, junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
LEI N? 7.282, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Saúde, crédito especial até
o limite de Cr$ 3.404.505.000 (três bilhões,
quatrocentos e quatro milhões, quinhentos
e cinco mil cruzeiros), para o fim que
especWca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional.decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério da
Saúde, o crédito especial até o limite de Crê 3.404.505.000 (três bilhões,
quatrocentos e quatro milhões, quinhentos e cinco mil cruzeiros), para
atender ao seguinte programa de trabalho:
Cr$ 1.000
2500
MINISTÉRIO DA SAÚDE
3.404.505
2517
Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde
3.404.505
Obras de recuperação física de Unidades do Centro Psiquiátrico Pedro II
3.404.505

Art. 2? Os recursos, necessários à execução desta lei, decorrerão
do produto de operação de crédito interna, contratada pelo Ministério'
da Saúde, junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

LEI N? 7.283, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Educação e Cultura; crédito
especial no valor de Cr$ 3.312.030.000 (três
bilhões, trezentos e doze milhões e trinta
mil cruzeiros), para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acicnal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério
da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades, o crédito especial de Crg 3.312.030.000 (três bilhões, trezentos e doze milhões e trinta
mil cruz.eiros] , nas dotações orçamentárias das atividades abaixo especificadas:
Cr$ 1.000
1500
1503

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
CULTURA
Secretaria Geral ~ Entidades Supervisionadas

3.312.030
1.656.015
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Atividades a cargo da Fundação Nacional Pró-Memória
1.656.015
Centro de Desenvolvimento e Apoio
1520
Técnico à Educação
1.656.015
1520.08442055.011
Equipamentos para Ensino e Pesquisa
1.656.015
Art. 2~ Os recursos, necessários à execução desta lei, decorrerão
do excesso de arrecadação oriundo de operações de crédito contratadas
pelo Ministério da Educação e Cultura, junto à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP.
Art. 3? Fica o Poder Executivo autorizado, também, a promover
a abertura de créditos suplementares, observando a destinação específica e utilizando, como fonte compensatória, recursos decorrentes de d iferenças monetárias.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 16S? da Independência e 96? da
República.

150S.08482462.949

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

LEI N? 7.284, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Dieoõe sobre a Pensão Policial-Militar
das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá e de Roraima, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Instituição da Pensão Policial-Militar
ArL I? Fica instituída, nos Territórios Federais do Amapá e de
Roraima, a Pensão Policial-Militar destinada a amparar, nos termos e
condições desta lei, os beneficiários dos policiais-militares, falecidos ou
extraviados, das Polícias Militares criadas pela Lei n? 6.270, de 26 de
novembro de 1975.
Parágrafo único. Para fins desta lei, denomina-se Pensão, a Pensão Policial-Militar de que trata este artigo.
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CAPÍTULO II

Dos Contribuintes e das Contribuições
Art. 2? São contribuintes obrigatórios da Pensão, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os seguintes policiais-militares
da ativa, da reserva remunerada e reformados:
I - os oficiais, aspirantes-a-oficial, alunos da Escola de
Formação de Oficiais, subtenentes e sargentos PM;
II - os cabos e soldados PM, com mais de 2 (dois) anos de
efetivo serviço prestado à Corporação, se da ativa, ou com qualquer tempo de serviço, se na inatividade.
Art. 3? Os oficiais PM demitidos a pedido e as praças licenciadas
a pedido, ou por conclusão de tempo de serviço, poderão continuar como contribuintes facultativos da Pensão, desde que o requeiram no
prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data do ato de demissão ou licenciamento, e se obriguem ao pagamento da respectiva contribuição, a
partir da data em que tenham sido demitidos ou licenciados.
Art. 4? O valor mensal da contribuição para a Pensão policialmilitar será igual a 2 (dois) dias do soldo, arredondado, em cruzeiros,
para a importância imediatamente superior.
§ 1? O valor da contribuição do policial-militar da inatividade será o correspondente ao do posto, ou ao da graduação, cujo soldo constitui a parcela básica para o cálculo dos respectivos proventos.
§ 2? O valor da contribuição facultativa, na inatividade, será
igual ao do posto, ou ao da graduação, que o policial-militar possuía na
ativa.
§ 3? Caso o policial-militar contribua para a Pensão de posto ou
de graduação superior ao seu, esta contribuição será igual a 2 (dois)
dias do soldo desse posto ou graduação.
§ 4? O oficial PM que atingir o número 1 (um) da respectiva escala hierárquica poderá contribuir para a Pensão do posto imediato, conforme se dispuser em regulamento.
§ 5? Os beneficiários da Pensão são isentos de contribuição para
a mesma.
Art. 5? Quando o contribuinte obrigatório, por qualquer circunstância, não constar em folha de pagamento e, assim, não puder ser descontada a sua contribuição para a Pensão, deverá recolher imediatamente, à Organização Policial-Militar a que estiver vinculado, a contribuição mensal que lhe couber pagar. Não o fazendo, ser-lhe-á descontado o total da dívida, assim que for incluído em folha.
Parágrafo único. Quando, ao falecer o contribuinte obrigatório,
houver dívida de contribuição, caberá aos beneficiários saldá-la integralmente, por ocasião do primeiro pagamento da Pensão.
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Art. 6? Fica facultado aos contribuintes de que trata o artigo 2?,
desta lei, com mais de 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de serviço
computáveis para fins de inatividade, contribuírem para a Pensão correspondente, respectivamente, a um ou dois graus hierárquicos acima
do que possuem, desde que satisfaçam ao pagamento das contribuições
a partir do mês seguinte àquele em que completarem o referido tempo
de serviço.
Art. 7? O contribuinte facultativo, de que trata o artigo 3?, desta
lei, que passar 24 (vinte e quatro) meses sem recolher a sua contribuição, perderá o direito de deixar a Pensão.
Parágrafo único. Caso, dentro desse prazo, vier a falecer o contr ibuinte de que trata este artigo, seus beneficiários são obrigados a pagar integralmente a dívida, no ato do primeiro pagamento da Pensão.
CAPÍTULO UI

Dos Beneficiários e sua Habilitação
Art. 8? A Pensão defere-se aos beneficiários nas prioridades e
condições estabelecidas a seguir e de acordo com as demais disposições
contidas nesta lei:
I - ao cônjuge;
II - aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino que não sejam interditos ou inválidos;
III - aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estip uladas para os filhos;
IV - à mãe, ainda que adotiva, viúva, separada judicialmente, divorciada, ou solteira, como também à casada, sem
meios de subsistência, que viva na dependência econômica do
contribuinte, desde que comprovadamente separada do marido,
e ao pai, ainda que adotivo, desde que inválido ou interdito;
V - às irmãs, germanas ou consangüíneas, solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, bem como aos irmãos, germanos ou consangüíneos, menores de 21 (vinte e um)
anos, mantidos pelo contribuinte, ou aos maiores, quando interditos ou inválidos;
VI - ao beneficiário instituído que, se do sexo masculino,
só poderá ser menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos, interdito ou inválido, e, se do sexo feminino, for
solteiro.
§ 1? O cônjuge supérstite não terá direito à Pensão se, por sentença passada em julgado, houver sido considerado parte culpada, ou se,
no processo de separação judicial ou de divórcio, não lhe tiver sido as·
segurada qualquer pensão ou amparo da outra parte.

194

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

§ 2? A invalidez do filho, neto, irmão, pai, bem como do beneficiário instituído, comprovar-se-á em inspeção de saúde realizada por
Junta de Saúde solicitada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar e
só dará direito à Pensão quando esses beneficiários não dispuserem de
meios para prover a própria subsistência.
Art. 9? O contribuinte viúvo, separado judicialmente, divorciado
ou solteiro poderá destinar a Pensão, se não tiver filhos em condições
de receber o benefício, à pessoa que viva sob sua dependência econômica no mínimo há 5 (cinco) anos, desde que haja subsistido impedimento
legal para O casamento.
§ I? Se o contribuinte tiver filhos em condições de receber o benefício, somente poderá destinar à referida beneficiária metade da Pensão.
§ 2? O contribuinte que for separado judicialmente ou divorciado
somente poderá valer-se do disposto neste artigo se não estiver compelido judicialmente a alimentar o ex-cônjuge.
Art. 10. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de
preferência estabelecida no artigo 8?, desta lei.
§ I? O beneficiário será habilitado com a Pensão integral. N o caso de mais de um com a mesma precedência, a Pensão será repartida
igualmente entre eles, ressalvadas as hipóteses dos §§ 2? e 3?, deste artigo.
§ 2? Quando o contribuinte, além do cônjuge supérstite, deixar filhos do matrimônio anterior, ou de outro leito, metade da Pensão respectiva pertencerá ao cônjuge supérstite, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.
§ 3? Havendo, também, filhos do contribuinte com o cônjuge supérstite, ou fora do matrimônio, reconhecidos na forma da Lei n ? 883,
de 21 de outubro de 1949, metade da Pensão será dividida entre todos
os filhos, adicionando-se à metade do cônjuge supérstite as quotaspartes dos seus filhos.
§ 4? Se o contribuinte deixar pai inválido e mãe que vivam separados, a Pensão será dividida igualmente entre ambos.
Art. 11. Sempre que, no início ou durante o processamento da habilitação, for constatada a falta de declaração de beneficiários, ou se
ela estiver incompleta ou ainda oferecer margem a dúvidas, a repartição competente exigirá dos interessados certidões ou quaisquer outros
documentos necessários à comprovação dos seus direitos.
§ I? Quando, não obstante a documentação apresentada, persistirem as dúvidas, a prova será feita mediante justificação judicial, processada no foro civil.
§ 2? O processo dehabilitacão à Pensão é considerado de natureza urgente.
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CAPÍTULO IV
Da Declaração de Beneficiários
Art. 12. Todo contribuinte é obrigado a fazer, e manter atualizada, sua declaração de beneficiários que, salvo prova em contrário, prevalecerá para qualificação dos mesmos à Pensão.
§ I? A declaração de que trata este artigo deverá ser feita no prazo de 6 (seis) meses, a contar da vigência desta lei ou das alterações
subseqüentes, sob pena de suspensão de pagamento da remuneração,
na ativa ou na inatividade.
§ 2?

Dessa declaração devem constar:

a) nome e filiação do declarante;
b) nome da esposa e data do casamento;
c) nome dos filhos de qualquer condição, sexo e respectivas
datas de nascimento, esclarecendo, se for o caso, quais os havidos de matrimônio anterior ou fora do matrimônio;
d) nome dos netos, órfãos de pai e mãe, filiação, sexo e data de nascimento,
e) nome dos pais, estado civil e datas de nascimento;
f) nome dos irmãos, sexo e data de nascimento;
g) nome, sexo e data de nascimento do beneficiário instituído, se for o caso;
h) menção expressa e minuciosa dos documentos compro batórios apresentados, citando a espécie de cada um, os ofícios de
registros ou outros que expediram ou registraram os atos originais, bem como os livros, números de ordem e das folhas onde
constam, e as datas em que foram lavradas.
Art. 13. A declaração, de preferência datilografada sem emendas
nem rasuras, deverá ser firmada do próprio punho do declarante.
Parágrafo único. Quando o contribuinte se achar impossibilitado
de assinar a declaração, deverá fazê-lo em Tabelião, na presença de
duas testemunhas.
Art. 14. A declaração, feita na conformidade do artigo anterior,
será entregue ao Comandante, Diretor ou Chefe ao qual o declarante
estiver subordinado, instruída com documentação de registro civil que
comprove, não só o grau de parentesco dos beneficiários enumerados,
mas, também, se for o caso, a exclusão de beneficiários preferenciais.
Parágrafo único. A documentação de que trata este artigo poderá
ser apresentada em original, certidão verbum ad verbum, ou cópia xerográfica, devidamente autenticada.
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Art. 15. Qualquer fato que importe em alteração da declaração
anterior obriga o contribuinte a fazer outra, aditiva, que, instruída Com
documentos comprobatórios, obedecerá às mesmas formalidades ex igidas para a declaração inicial.
Parágrafo único. A documentação será restituída ao interessado,
depois de certificadas pelos Comandante, Diretor ou Chefe, na própria
declaração, as espécies dos documentos apresentados, com os dados relativos aos ofícios do registro civil que os expediram, bem como os livros, números de ordem e respectivas folhas que contêm os atos originais.

CAPÍTULO V

Das Pensões
Art. 16. A Pensão corresponde, em geral, a 20 (vinte) vezes a contribuição estabelecida no artigo 4?, desta lei, e será paga mensalmente
aos beneficiários.
§ I? Quando o falecimento do contribuinte se tenha verificado em
conseqüência de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia nele adquirida, a Pensão será igual a 25 (vinte e cinco) vezes a contribuição,
devendo a prova das circunstâncias do falecimento do contribuinte ser
feita em inquérito policial-militar ou por atestado de origem, conforme
o caso.
§ 2? Caso a morte do contribuinte decorra de ferimento recebido,
de acidente ocorrido, ou de moléstia adquirida em operações de guerra,
na defesa ou na manutenção da ordem interna, a Pensão será igual a -30
(trinta) vezes a contribuição.
Art. 17. O direito à Pensão fica condicionado ao. recebimento de
24 (vinte e quatro) contribuições mensais, relativas à Pensão que será
deixada aos beneficiários, permitindo-se a estes fazerem o respectivo
pagamento ou completarem o que faltar.
Parágrafo único. O recolhimento poderá ser feito de uma só vez
ou em parcelas correspondentes ao valor da contribuição.
Art. 18. Todo e qualquer policial-militar não contribuinte da Pensão, mas em serviço ativo, cujo falecimento ocorrer nas circunstâncias
previstas nos parágrafos do artigo 16, desta lei, deixará aos seus beneficiários a Pensão que, na conformidade desses parágrafos, lhe couber,
qualquer que seja o seu tempo de serviço.
§ I? A Pensão a que se refere este artigo não poderá ser inferior à
de aspirante-a-oficial PM, para os alunos das Escolas de Formação de
Oficiais PM, ou, à de 3? sargento PM, para as demais praças e alunos
dos Centros de Formação de Sargentos PM.
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§ 2? Em qualquer dos casos estabelecidos neste artigo, a outorga
da Pensão fica condicionada à satisfação prévia, pelos beneficiários, da
exigência de que trata o artigo 17, desta lei.
§ 3? Para os efeitos de cálculos da Pensão, a contribuição obedecerá à regra prevista no artigo 4?, da presente lei.
Art. 19. Os beneficiários dos policiais-militares considerados desaparecidos ou extraviados, na forma prevista pelo Estatuto dos
Policiais-Militares das Policias Militares dos Territórios Federais, receberão, desde logo, na ordem preferencial do artigo 8?, desta lei, a remuneração a que o policial-militar fazia jus, paga pela Corporação.
§ 1? Findo o prazo de 6 (seis) meses, f'ar-se-á a habilitação dos beneficiários à Pensão na forma prevista na presente lei.
§ 2? Reaparecendo o policial-militar, em qualquer tempo, ser-lheá paga a remuneração a que fez jus, deduzindo-se dela as quantias pagas aos beneficiários a título de Pensão, após a apuração das causas
que deram origem ao seu afastamento, na forma do E statuto dos
Policiais-Militares das Polícias Militares dos Territórios Federais.
Art. 20. Aos policiais-militares de que trata o artigo 18, da presente lei, aplica-se, também, o disposto no artigo anterior.
Art. 21. O oficial PM da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da Pensão, que perder o posto e a patente, deixará aos seus beneficiários a Pensão correspondente ao posto
que possuía na ativa.
Art. 22. A praça PM da ativa, da reserva remunerada ou reformada, contribuinte obrigatório da Pensão Policial-Militar, com mais de la
(dez) anos de serviço, excluída a bem da disciplina ou que tenha perdido o seu grau hierárquico, deixará aos seus beneficiários a Pensão correspondente à graduação que possuía na ativa.
Art. 23. A Pensão resultante da promoção post mortem será paga
aos beneficiários habilitados a partir da data do falecimento do
policial-militar.
Art. 24. O policial-militar que preenchendo as condições legais
necessárias à sua transferência para a reserva remunerada ou reforma,
com proventos calculados sobre o soldo de postos ou graduações superiores, venha a falecer na ativa, deixará a Pensão correspondente a esses postos ou graduações.
§ 1? O policial-militar que já descontava sua contribuição nos termos do artigo 6?, desta lei, deixará a Pensão correspondente a mais de
um ou dois postos ou graduações superiores aos postos ou graduações
resultantes da aplicação deste artigo.
§ 2? A Pensão de que trata este artigo será paga aos beneficiários
a partir da data do falecimento do contribuinte.
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CAPÍTULO VI
Da Perda e da Reversão da Pensão
Perderá o direito à Pensão:
I - o cônjuge supérstite que tenha sido destituído do pátrio poder, na conformidade dos incisos I e lI, do artigo 395, do
Código Civil Brasileiro;
II - o beneficiário do sexo masculino que atinga a maioridade, válido e capaz;
Il I - o beneficiário que renuncie expressamente;
IV - o beneficiário que tenha sido condenado por crime de
natureza dolosa, do qual resulte a morte do contribuinte.
Art. 26. A morte do beneficiário que estiver no gozo da Pensão,
bem como a cessação do seu direito à mesma, em qualquer dos casos
do artigo anterior, importará na transferência do direito aos demais beneficiários da mesma ordem, sem que isto implique reversão. Não os
havendo, a Pensão reverterá para os beneficiários da ordem seguinte.
§ I? A reversão só poderá verificar-se uma vez.
§ 2? Não haverá, de modo algum, reversão em favor do beneficiário instituído.
Art. 25.

CAPÍTULO VII

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 27. A Pensão é impenhorável, só respondendo pelas consignações autorizadas e pelas dívidas contraídas pelos beneficiários já no
gozo da Pensão.
Art. 28. A Pensão pode ser requerida em qualquer' tempo, condicionada, porém, a percepção das prestações mensais à prescrição de 5
(cinco) anos.
Art. 29. É permitida a acumulação:
I - de duas Pensões;
11 - de uma Pensão com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de
um único cargo civil.
Art. 30. A Pensão será sempre atualizada pela tabela de vencimentos que estiver em vigor.
Parágrafo único. O cálculo para a atualização tomará sempre por
base a Pensão-tronco deixada pelo contribuinte, e não as importâncias
percebidas pelos beneficiários em pensões subdivididas e majoradas ou
acrescidas por abono.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

199

Art. 31. O processo e o pagamento da Pensão, inclusive os casos
de reversão e melhoria, são da competência dos Territórios Federais,
devendo ser submetidas ao Tribunal de Contas da União as respectivas
concessões, para julgamento da sua legalidade.
Parágrafo único. O julgamento da legalidade da concessão, pelo
Tribunal de Contas da União, importará o registro automático da re spectiva despesa.
Art. 32. As dotações necessárias ao pagamento da Pensão serão
consignadas, anualmente, nos Orçamentos dos Territórios Federais do
Amapá e de Roraima.
Art. 33. São isentas de custas, taxas e emolumentos, as certidões,
justificações, e demais documentos necessários à habilitação dos beneficiáriosdo polic ial-mil it.ar cujo falecimento ocorrer nas condições do §
2?, do artigo 16, desta lei.
Art. 34. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.
Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Már.io Andreazza

LEI N? 7.285, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza a revereeo ao Municipio de
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso,
do terreno que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão
ao Município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, do terreno,
com área de 150,6300ha (cento e cinqüenta hectares e sessenta e três
ares), situado naquele Município, doado à União Federal, através da
Leí Municipal n'' 98, de I? de março de 1955, e da Escrítura Pública de
Doação, de I? de março de 1957, transcrita no Cartório do I? Ofício do
Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, às fls. 358, do Livro n ? 3-C, sob o n:' 1.784, em 11 de março de 1957.
Parágrafo único. As benfeitorias erigidas no terreno pela União
Federal serão transferidas ao Município de Barra do Garças, independentemente de indenização.
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Art. 2? E sta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas

LEI N? 7.286, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Concede pensão especial"~' Mareeil...§.
Jaulent dos Reis (Beatrix Reynal).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac ional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica concedida a MarceUe Jaulent dos Reis (Beatrix Reynal) uma pensão especial, mensal, no valor correspondente a 5 (cinco)
salários mínimos vigentes no País.
Parágrafo único. Essa pensão não se estenderá a descendentes ou
a eventuais herdeiros da beneficiada.
Art. 2? A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas

LEI N? 7.287, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a regulamentação da pro·
tieeao de museólogo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O desempenho das atividades de museólogo, em qualquer
de suas modalidades, constitui objeto da profissão do Museólogo, regulamentada por esta lei.
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Art. 2?

O exercício da profissão de Museólogo é privativo:
I - dos diplomados em Bacharelado ou Licenciatura Plena em Mu seologia, por cursos ou escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura;
II - dos diplomados em Mestrado e Doutorado em Museol ogia. por cursos ou escolas devidamente reconhecidos pelo
Ministério da Educação e Cultura;
111 --:- dos diplomados em Museologia por escolas estrangeiras reconhecidas pelas leis do país de origem, cujos títulos
tenham sido revalidados no Brasil, na forma da legislação;
IV - dos diplomados em outros cursos de nível superior
que, na data desta lei, contém pelo menos 5 (cinco) anos de
exercício de atividades técnicas de Museologia, devidamente
comprovados.

Parágrafo único. A comprovação a que se refere o inciso IV deverá ser feita no prazo de 3 (três) anos a contar da vigência desta lei, perante os Conselhos Regionais de Museologia, aos quais compete decidir
sobre a sua validade.
Art. 3?

São atribuições da profissão de Mu seó logo:
I - ensinar a matéria Museologia, nos seus diversos
conteúdos, em todos os graus e níveis, obedecidas as prescrições legais;
11 - planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar os museus, as exposições de caráter educativo e cultural,
os serviços educativos e atividades culturais dos Museus e de
instituições afins;
111 - executar todas as atividades concernentes ao funcionamento dos museus;
IV - solicitar o tombamento de bens culturais e o seu registro em instrumento, específico;
V - coletar, conservar, preservar e divulgar o acervo
museológico:
VI - planejar e executar serviços de identificação, classificação e cadastramento de bens culturais;
VII - promover estudos e pesquisas sobre acervos museol ógicos:
VIII - definir o espaço museológico adequado à apresentação e guarda das coleções;
IX - informar os órgãos competentes sobre o deslocamento irregular de bens culturais, dentro do País ou para o exterior;
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x - dirigir, chefiar e administrar os setores técnicos de
museologia nas instituições governamentais da administração
direta e indireta, bem como em órgãos particulares de idêntica
finalidade;
XI - prestar serviços de consultoria e assessoria na área
de museologia;
XII - realizar perícias destinadas a apurar o valor h istót-ico, artístico ou científico de bens museológicos, bem como sua
autenticidade;
XIII - orientar, supervisionar e executar programas de
treinamento, aperfeiçoamento e especialização de pessoa das
áreas de Museologia e Museografia, como atividades de extensão;

XIV - orientar a realização de seminários, colóquios, concursos, exposições de âmbito nacional ou internacional, e\ de outras atividades de caráter museológico, bem como nelas fazer-se
representar.
Art. 4? Para o provimento e exercício de cargos e funções técnicas de Museologia na Administração Pública Direta e Indireta e nas
empresas privadas, é obrigatória a condição de Museólogo, nos termos
definidos na presente lei.
Parágrafo único. A condição de Museólogo não dispensa a prestação de co.ncurso, quando exigido para provimento do cargo ou função.
Art. 5? Será exigida, igualmente, a comprovação da condição de
Museólogo na prática dos atos de assinatura de contrato, termo de posse, inscrição em concurso, pagamento de tributos exigidos para o
exercício da profissão e desempenho de quaisquer funções a ela inerentes.
Art. 6? Fica autorizada a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Museologia, como órgãos de registro profissional e
de fiscalização do exercício da profissão dentre outras atribuições
cabíveis.
Art. 7? O Conselho Federal de Museologia, com sede em BrasíliaDF, terá por finalidade:
a) .organizar o seu regimento interno;
b) aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais;
c) deliberar sobre quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais, adotando as providências necessárias à homogeneidade de orientação dos serviços de museologia;
d) julgar, em última instância, os recursos sobre as deliberações dos Conselhos Regionais;
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el publicar o relatório anual dos seus trabalhos e, period icamente, a relação dos profissionais registrados;
1) expedir as resoluções que se tornem necessárias para a
fiel interpretação e execução da presente lei;
g) propor modificação da regulamentação do exercício da
profissão de museólogo. quando necessária;
h) deliberar sobre o exercício de atividades afins à especialidade do museó logo, nos casos de conflito de competência;
i) convocar e realizar, periodicamente, congressos para estudar, debater e orientar assuntos referentes à profissão;
j) estabelecer critérios para o funcionamento dos museus,
dando ênfase à sua dimensão pedagógica;
1) propugnar para que os museus adotem as técnicas museológicas e museográficas sugeridas pelo ICOM e/ou reconhecidas pelo próprio Conselho Federal de Museologia.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Federal de Museologia fixar o
número e a jurisdição dos Conselhos Regionais de Museologia.
Art. 8?
atribuições:

Os Conselhos Regionais de Museologia terão as seguintes

a) efetuar o registro dos profissionais e expedir carteira
profissional;
b) julgar reclamações e representações escritas acerca dos
serviços de registro e das infrações desta lei;
c) fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo
as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre fatos que apurem e cuja solução não seja de sua competência para decidir;
d) publicar relatórios anuais dos seus trabalhos e, period
camente, relação dos profissionais registrados;
el organizar O regimento interno, submetendo-o à aprovação
do Conselho Federal de Museologia ;
1) apresentar sugestões ao Conselho Federal de Museologia ;
g) admitir a colaboração das Associações de Museologia,
nos casos das matérias mencionadas nas alíneas anteriores deste artigo;
h) julgar a concessão dos títulos para enquadramento na
categoria profissional.de Museólogo ,
í-

Art. 9? O Conselho Federal de Museologia compor-se-á de brasileiros natos, ou naturalizados que eattsfaçam as exigências desta lei, e
terá a seguinte constituição:

204

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

a) seis membros efetivos, eleitos em assembléia constituída
por delegados eleitorais de cada Conselho Regional, que elegerão um deles como seu presidente;
b) seis suplentes, eleitos juntamente com os membras. efetivos.
§ l? Dois terços, pelo menos, dos membros efetivos, assim como
dos membros suplentes, serão necessariamente bacharéis em Museologia, salvo nos casos em que não houver profissionais habilitados em
número suficiente.
§ 2? O número de Conselheiros Federais poderá ser ampliado de
mais 3 (três" mediante resolução do próprio Conselho.
Art. 10. Constitui receita do Conselho Federal de M useologia:
a) 25 % (vinte e cinco por cento) da renda bruta dos Conselhos Regionais de Museologia, exceto as doações, legados ou
subvenções;
b) doações e legados;
c) subvenção dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou de empresas e instituições privadas;
d) rendimentos patrimoniais;
e) rendas eventuais.
Art. 11. Os Conselhos Regionais de Museologia serão consti.tuídos de 6 (seis) membros efetivos e de 6 (seis) suplentes, escolhidos
por eleições diretas entre os profissionais regularmente registrados.
§ I? Os componentes do primeiro Conselho a ser organizado serão
escolhidos por delegados das Escolas e cursos e pelas Associações de
.Museclogia.
§ 2? A escolha do presidente Iar-se-á da mesma forma estabelecida para o órgão federal.
Art. 12. A receita dos Conselhos Regionais de Museologia será
constituída de:
a) 75% (setenta e cinco por cento) da anuidade estabelecida
pelo Conselho Federal de Museologia, revalidada trienalmente;
b) rendimentos patrimoniais;
c) doações e legados;
d) subvenções e auxílios dos Governos Federal, Estaduais
e Municipais e de empresas e instituições privadas;
e) provimento das multas aplicadas;
f) rendas eventuais.
Art. 13. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Museologia serão de 3 (três) anos, permitida a
reeleição.
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§ I? Anualmente, far-se-á a renovação de um terço dos membros
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais.
§ 2? Para fins do parágrafo anterior, na primeira eleição dos
membros dos Conselhos Federal e Regionais, dois deles terão mandatos
de 1 (uml ano, dois de 2 (dois) anos e dois de 3 (três) anos.
Art.. 14. A carteira de registro servirá de prova para fins de
exercício profissional e de documento de identidade e terá fé pública
em todo o território nacional.
Art. 15. Serão obrigatoriamente registrados nos Conselhos Regionais de Museologia as empresas, entidades e escritórios técnicos que
explorem, sob qualquer forma, atividades técnicas de Museologia, nos
termos desta lei.
Art. 16. As penalidades pela infração das disposições desta lei serão disciplinadas no Regimento Interno dos Conselhos.
Art. 17. Os Sindicatos e Associações profissionais de Museólogos
cooperarão com os Conselhos em todas as atividades concernentes à divulgação e aprimoramento da profissão de Museólogo.
Art. 18. Até que sejam instalados os Conselhos Federal e Regionais de Museologia, o registro profissional será feito em órgão competente do Ministério do Tra balho.
Parágrafo único. Após o início do funcionamento dos Conselhos,
neles deverão inscrever-se todos os M useólogos, mesmo aqueles já registrados na forma deste artigo.
Art. 19. E sta lei será regulamentada dentro de 90 (noventa) dias a
contar da data de sua publicação.
Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
Murillo Macêdo

LEI N? 7.288, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Acrescenta parágrafo único ao art. 3:'
da Lei n? 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
que trata da assistência judiciária aos
necessitados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? O artigo 3? da Lei n ? 1.060, de 5 de fevereiro de 1950,
passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:
«Art. 3?

Parágrafo único. A publicação de edital em jornal encarre·
gado da divulgação de atos oficiais, na forma do inciso lII, dispensa a publicação em outro jornal»,
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI N? 7.289, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o Estatuto dos PolicíeieMilitares· da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Fe'deral decreta e eu sanciono a seguinte lei:
ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DA
POLicIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
TiTULO I
CAPiTULO I

Das Disposições Preliminares
Art. I? O presente E statuto regula a situação, obrigação, deveres,
direitos e prerrogativas dos Policiais-Militares da Polícia Militar do
Distrito Federal.
Art. 2? A Polícia Militar do Distrito Federal, organizada com base na hierarquia e disciplina, considerada força auxiliar reserva do
Exército, é destinada à manutenção da ordem pública e segurança interna do Distrito Federal.
Art. 3? Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação
a que se refere o artigo anterior, natureza e organização, formam uma categoria especial de servidores públicos do Distrito Federal, denominados policiais-militares.
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Os policiais-militares encontram-se em urna das seguintes siI -

na ativa:

a) os de carreira;
b) os incluídos na Polícia Militar, voluntariamente, durante
os prazos a que se o briguem a servir;
c) os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, convocados ou designados para o serviço ativo; e
d) os alunos de órgãos de formação de policiais-militares;
II -

na inatividade:

a) os da reserva remunerada, percebendo remuneração do
Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviço na ativa, mediante convocação; e
b) os reformados, quando, tendo passado por urna das situações anteriores, estiverem dispensados, definitivamente, da
prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Distrito Federal.
§ 2? Os policiais-militares de carreira são os 'que, no desempenho
voluntário e permanente do serviço policial-militar, têm vitaliciedade
assegurada ou presumida.

Àrt. 4? O serviço policial-militar consiste no exercício de atividade inerente à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos
na legislação específica, relacionados com a manutenção da ordem pública ,e segurança interna.
Art. 5? A carreira policial-militar é caracterizada pela atividade
continuada e inteiramente devotada às finalidades p recfpúas da Polícia
Militar, denominada atividade policial-militar.
§ I? A carreira policial-militar é privativa do policial-militar em
atividade; inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece à seqüência de graus hierárquicos.
§ 2? A carreira de Oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiros natos.

Art. 6? São equivalentes as expressões «na ativa», «da ativa»,
«em serviço ativo», «em serviço na ativa», «em serviço», «em atividade»
e «em atividade policial-militar», conferidos aos policiais-militares no
desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou exercício de função policial-militar, nas Organizações PoliciaisMilitares da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como em outros
órgãos do Governo do Distrito Federal ou da União, quando previstos
em lei ou regulamentos.
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Art. 7? A condição jurídica dos policiais-militares do Distrito Fe~
deral é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis, por este Estatuto, pelas leis e pelos regulamentos que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações.
Art. 8? O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, aos
policiais-militares reformados e aos da reserva remunerada.
Art. 9? Além da convocação compulsória, prevista no artigo 3?,
inciso lI, letra a, deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada
poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo,
em caráter transitório e mediante aceitação voluntária.
Parágrafo único. A designação para o serviço ativo, em caráter
transitório e mediante aceitação voluntária, será regulamentada pelo
Governador do Distrito Federal.
CAPÍTULO II
Do Ingresso na Polícia Militar
Art. 10. O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, observadas as con. dições prescritas neste Estatuto, em leis e regulamentos da Corporação.
Art. 11. Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial. militar destinados à formação de, Oficiais e Praças, além das condições
relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física
e idoneidade moral, é necessário que os candidatos não exerçam ou não
tenham exercido atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional.
Parágrafo umco. O disposto neste artigo e no anterior aplica-se
aos candidatos ao ingresso nos Quadros de Oficiais em que é exigido o
diploma de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo Governo Federal.
Art. 12. A inclusão nos Quadros da Polícia Militar obedecerá ao
voluntariado, de acordo COm este Estatuto e regulamentos da Corporação, respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento.
Parágrafo uruco. É vedada a reinclusão, salvo quando para dar
cumprimento à decisão judicial e nos casos de deserção, extravio e desaparecimento.
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CAPÍTULO III
Da Hierarquia Policial-Militar e da Discíplina
Art. 13. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da
Polícia Militar, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico.
§ I? A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, por postos e graduações.
Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação faz-se pela ant.ígüidade nestes, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no
espírito de acatamento à seqüência da autoridade.
§ 2? Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral da
legislação que fundamenta o organismo policial-militar e coordena seu
funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse
organismo.
§ 3? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em
todas as circunstâncias pelos policiais-militares em atividade ou na
inatividade.
Art. 14. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre
os policiais-militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, em ambiente de estima e confiança)
sem prejuízo do respeito mútuo.
Art. 15. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia
Militar são os fixados nos parágrafos e quadros seguintes.
§ I? Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido por ato do
Governador do Distrito Federal e confirmado em Carta Patente.
§ 2? Graduação é o grau hierárquico da Praça, conferido pelo
Comandante·Geral da Corporação.
§ 3? Os Aspirantes-a-Oficial PM e Alunos da Escola de Formação
de Oficiais Policiais-Militares são denominados Praças Especiais.
§ 4? Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos Quadros de
Oficiais e Praças são fixados, separadamente, para cada caso.
§ 5? Sempre que o policial-militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação.
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CIRCULO E ESCALA HIERARQUICA NA POLICIA MILITAR

HIERARQUIZAÇAo

POSTOS E GRADUAÇOES

Círculo de Oficiais Superiores

Coronel PM
Tenente-Coronel PM
Major PM

Círculo de Oficiais Intermediários

Capitão PM

Círculo de Oficiais Subalternos

Primeiro-Tenente PM
Segundo-Tenente PM

PRAÇAS ESPECIAIS

'Freqüentam o Círculo de Oficiais
Subalternos
Excepcionalmente ou em reuniões sociais,
têm acesso ao Círculo de Oficiais
CIRCULaS DE PRAÇAS

Aspirante-a-Oficial PM

Aluno-Oficial PM

GRADUAÇOES

Círculo de Subtenentes e Sargentos

S ubtenente P M
Primeiro-Sargento PM
Segundo-Sargento PM
Terceiro-Sargento PM

Círculo de Cabos e Soldados

Cabo PM
Soldado PM de l~ Classe
Soldado PM de 2:' Classe

Art. 16. A precedência entre os policiais-militares da ativa, do
mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antigüidade no posto ou na
graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em
lei ou regulamento.
§ I? A antigüidade em cada posto ou grad uação é contada a partir
da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data.
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§ 2? No caso de ser igual a antigüidade, referida no parágrafo anterior, é ela estabelecida:
I - entre os policiais-militares do mesmo Quadro, pela
posição nas respectivas escalas numéricas ou registros ex iatentes na Corporação;

II - nos demais casos, pela antigüidade no posto ou graduação anterior; se, ainda assim, subsistir igualdade de antigüidade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, à data de Praça e à data de nascimento para definir a
precedência e, neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo;
III - entre os alunos de um mesmo órgão de formação de
policiais-militares, de acordo com o regulamento do respectivo
órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nos incisos I e lI; e
IV - na existência de mais de uma data de Praça, prevalece a antigüidade do policial-militar da última Praça na Corporação se não estiver, especificamente, enquadrado nos incisos I,
II e lII.
§ 3? Em igualdade de posto ou graduação, os policiais-militares
em atividade têm precedência sobre os da inatividade .

. § 4? Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre
policiais-militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada,
quando estiverem convocados ou designados .par a o serviço ativo, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação ..
§ 5:' Nos casos de nomeação coletiva a hierarquia será definida em
conseqüência dos resultados do concurso a que forem submetidos os
candidatos à Polícia Militar.

Art. 17. A precedência entre as Praças Especiais e as demais Praças é assim regulada:
I - os Aspirantes-a-Oficial PM são hierarquicamente superiores às demais Praças e freqüentam o Círculo de Oficiais
Subalternos;
II - os Alunos de Escola de Formação de Oficiais são
hierarquicamente superiores aos Subtenentes PM; e
III - os Cabos PM têm precedência sobre os Alunos do
Curso de Formação de Sargento, que a eles são equiparados,
respeitada a antigüidade relativa.
Art. 18. Na Polícia Militar será organizado o registro de todos os
Oficiais e Graduados, em atividade, cujos resumos constarão dos Almanaques da Corporação.
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§"1? Os Almanaques, um para Oficiais e Aspirantes-a-Oficial e
outro para Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar conterão, respectivamente, a relação nominal de todos os Oficiais e Aspirantes-aOficial, Subtenentes e Sargentos em atividade, distribuídos por seus
Quadros, de acordo com seus postos, graduações e antigüidade.
§ 2? A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo instruções baixadas pelo Comandante-Geral.
Art. 19. O Aluno-Oficial PM, por conclusão do curso, será declarado Aspirante-a-Oficial PM por ato do Comandante-Geral, na forma
especificada em regulamento.
Art. 20. O ingresso na carreira de Oficial será por promoção do
Asp irante-a-Ofic ial PM para o Quadro de Oficiais Policiais-Militares e,
mediante concurso entre diplomados por faculdades civis reconhecidas
pelo Governo Federal, para o Quadro de Oficiais Pol icia is-Mil itares de
Saúde.
Parágrafo único. Para os demais quadros previstos na Organização Básica da Polícia Militar do Distrito Federal, o ingresso na carreira de Oficial será regulado por legislação específica ou peculiar.
CAPÍTULO IV
Do Cargo e da Função Policial-Militar
Art. 21. Cargo policial-militar é um conjunto de deveres e responsabilidades cometidos ao policial-militar em serviço ativo.
§ I? O cargo policial-militar a que se refere este artigo é o que se
encontra especificado nos Quadros da Organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais".
§ 2? As atribuições e obrigações inerentes ao cargo polic ialmilitar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico
e, no caso da policial-militar, com as restrições fisiológicas próprias,
tudo definido em legislação ou regulamentação específica.
Art. 22. Os cargos policiais-militares são providos com pessoal
que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho.
Parágrafo único. O provimento de cargo policial-militar se faz por
ato de nomeação, de designação ou determinação expressa de autoridade competente.
Art. 23. O cargo policial-militar é considerado vago a partir de
sua criação ou desde o momento em que o policial-militar exonerado,
dispensado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade
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competente (vetado), o deixe e até que outro policial-militar tome posse, de acordo com a norma de provimento previsto no parágrafo único,
do artigo 22.
Parágrafo unICO. Consideram-se também vagos os cargos
policiais-militares cujos ocupantes tenham falecido ou hajam sido considerados desertores ou extraviados.
Art. 24. Função policial-militar é o exercício das obrigações inerentes do cargo policial-militar.
Art. 25. Dentro de uma mesma Organização Policial-Militar, a seqüência de substituição para assumir cargo ou responder por funções,
bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitadas a precedência e a qua[if ic a ç â o exigida para o cargo ou para o exercício da função.
Art. 26. O policial-militar, ocupante de cargo provido em caráter
efetivo ou interino, de acordo com o 'parágrafo único do art. 22, faz jus
aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei.
Art. 27. As atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas
em Quadros de Organização ou dispositivo legal, são cumpridas como
encargos, comissão, incumbência, serviço ou exercício de função
policial-militar ou como tal considerada.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o encargo, incumbência; comissão, serviço ou exercício de função policial-militar, o disposto
neste Capítulo para cargo policial-militar.

TÍTULO II
Das Obrigações e dos Deveres Policiais-Militares

CAPÍTULO I
Das Obrigações Policiais-Militares
Seção I
Do Valor Policial-Militar
Art. 28.

São manifestações essenciais do valor policial-militar:
o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de
cumprir o dever policial-militar e pelo solene juramento de fidelidade à Pátria, até com o sacrifício da própria vida;
II
o civismo e o culto das tradições históricas;
III
a fé na missão elevada da Polícia Militar;
IV
o amor à profissão e o entusiasmo com que a exerce;
I -
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V

VI
VII

o aprimoramento técnico-profissional;
o espírito de corpo e orgulho pela Corporação; e
a dedicação na defesa da sociedade.

Seção II
Da Ética Policial-Militar
Art. 29. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o
decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar,
conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade,. como fundamentos da dignidade pessoal;
11 - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as
funções que lhe couberem em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as
instruções e as ordens das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial nos julgamentos dos atos e na
apreciação do mérito,dos subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico
e, também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
VIII - empregar todas as suas energias em benefício do
serviço;
IX - ser discreto em suas atitudes e maneiras e em sua
linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII
proceder de maneira ilibada na vida pública e particular;
XIV - garantir a assistência moral e material ao seu lar e
conduzir-se como chefe de família modelar;
XV - comportar-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar;
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observar as normas de boa educação;

XVII - abster-se de fazer uso do posto ou graduação para
obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encamínhar negócios particulares ou de terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações
hierárquicas quando:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a
respeito
de
assuntos
políticos
ou
policiais-militares,
excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo
que seja da administração pública.
XIX - zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada
um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial-militar .
.Art. 30. Ao pol ic ial-mil itar da ativa é vedado comerciar ou tomar
parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou
participar, exceto como acionista ou quotista em sociedade anônima ou
por quotas de responsa bilidade limitada.
§ I? OS integrantes da reserva remunerada, quando convocados
ou designados para o serviço ativo, ficam proibidos de tratar, nas Organizações Policiais-Militares e nas repartições civis, de interesse de
organizações ou empresas privadas de qualquer natureza.
§ 2? Os pol íc iais-rnil itares. em atividade, podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no
presente artigo.
§ 3? No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido
aos Oficiais titulados no Quadro de Saúde o exercício de atividade
técnico-profisaional, no meio civil, desde que tal prática não prejudique
o serviço e não infrinja o disposto neste artigo.

Art. 31. O Comandante-Geral poderá determinar aos policiaismilitares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos
mesmos, informem sobre a origem e natureza dos seus bens, quando
haja razões que recomendem tal medida.
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CAPÍTULO II

Dos Deveres Policiais-Militares
Seção I
Da Conceituação
Art. 32. Os deveres policiais-militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial-militar à comunidade do Distrito Federal e à sua segurança, compreendendo, essencialmente:
I - a dedicação integral ao serviço policial-militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da
própria vida;
II
o culto aos Símbolos Nacionais;
III
a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV
a disciplina e o respeito à hierarquia;
V
o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;
VI
a obrigação de tratar o subordinado dignamente e
com urbanidade;
VII
dãos;

VIII
IX

o trato urbano, cordial e educado para com os cidaa manutenção da ordem pública; e
a segurança da comunidade.

Seção II
Do Compromisso Policial-Militar
Art. 33. Após ingressar na Polícia Militar, mediante inclusão;
matrícula, ou nomeação, o policial-militar prestará cômpromisso de
honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e
dos deveres policiais-militares e manifestará a sua firme disposição de
bem cumpri-los.
Art. 34. O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença de tropa, tão logo o policialmilitar tenha adquirido o grau de instrução compatível com o perfeito
entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar, conforme seguintes dizeres: «Ao ingressar na Polícia Militar do Distrito
Federal, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial-militar, à manutenção
da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da
própria vida».
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§ I? O compromisso do Aspirante-a-Oficial PM é prestado na solenidade de declaração de Aspirante-a-Oficial, de acordo com o cerimonial previsto no regulamento do estabelecimento de ensino.
§ 2? O compromisso do Oficial PM terá os seguintes dizeres: «Perante a Bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal e dedicar-me inteiramente ao seu serviço
l).

Seção III
Do Comando e da Subordinação
Art. 35. O Comando, como soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o Policial-Militar é investido, legalmente, quando
conduz homens ou dirige urna Organização Policial-Militar, vincula-se
ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo
exercício o Policial-Militar se define e se caracteriza como chefe.
§ 1? Aplica-se à Direção e à Chefia da Organização PolicialMilitar, no que couber, o estabelecido para o Comando.
§ 27 IVetado).
Art. 36. A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade
pessoal do Policial-Militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada da Polícia Militar.
Art. 37. O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o
exercício do Comando, da Chefia e da Direção das Organizações
Policiais-Militares.
§ 17 (Vetado).
§ 27 (Vetado).
§ 37 (Vetado).
§ 47 É o Governo do Distrito Federal obrigado, no prazo de 5
(cinco) anos, a proceder à criação da Academia de Polícia Militar, onde
funcionarão, regularmente, os cursos de formação de Oficiais, de Aperfeiçoamento de Oficiais e o Superior de Polícia.
§ 57 (Vetado).
Art. 38. Os Subtenentes e Sargentos auxiliam ou complementam
as atividades dos Oficiais, quer no adestramento e emprego de meios,
quer na instrução e administração.
Parágrafo único. N o exercício das atividades mencionadas neste
artigo e no comando de elementos subordinados, os Subtenentes e Sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade
técnico-profissional, incumbindo-lhes assegurar a observância minucio-
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S3 e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas Praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a
manutenção da sua coesão e do seu moral, em todas as circunstâncias.
Art. 39. Os Cabos e Soldados são essencialmente elementos de
execução.
Art. 40. Às Praças Especiais cabe a rigorosa observância das
prescrições dos regulamentos do Estabelecimento de Ensino policialmilitar, onde estiverem matriculados, ex igindo-se-Ihes inteira dedicação
ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.
Art. 41. Ao Policial-Militar cabe a responsabilidade integral pelas
decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.

CAPÍTULO III

Da Violação das Obrigações e dos Deveres

Policiais-Militares
Seção I
Da Conceituação
Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres policia ismilitares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar,
conforme dispuser a legislação ou regulamentação específica ou peculiar.
§ I? A violação dos preceitos da ética policial-militar é tão mais
grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.
§ 2? No concurso de crime militar de transgressão disciplinar, será aplicada somente a pena relativa ao crime.
Art. 43. A inobservância ou falta de exação no cumprimento dos
deveres especificados nas leis e regulamentos acarreta, para o PolicialMilitar, responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal,
consoante a legislação específica ou peculiar em vigor.
Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, poderá concluir pela incompatibilidade do
Policial-Militar com O cargo ou pela incapacidade do exercicio das funções policiais-militares a ele inerentes.
Art. 44. O Policial-Militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercicio de funções policiais-militares a ele inerentes, será afastado do cargo.
§ I? São competentes para determinar o imediato afastamento do
cargo ou o impedimento do exercicio da função:
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I
o Governador do Distrito Federal;
II
o Comandante-Geral; e
III
os Comandantes, os Chefes e os Diretores de Organização Policial-Militar-OPM, na conformidade da legislação ou
regulamentação específica ou peculiar sobre a matéria.
§ 2? O Policial-Militar afastado do cargo, nas condições mencionadas neste artigo, ficará privado do exercício de qualquer função
policial-militar, até a solução do processo ou das providências legais
que couberem no caso.
Art. 45. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto
sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político.

Seção II
Dos Crimes Militares
Art. 46. Aplicam-se, no que couber, aos policiais-militares, as disposições estabelecidas na Legislação Penal Militar.

Seção III
Das Transgressões Disciplinares
Art. 47. O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar especificará e classificará as transgressões e estabelecerá as normas relativas à
amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento do Policial-Militar e a interposição de recursos contra as
penas disciplinares.
§ 1? A pena disciplinar de detenção ou prisão não pode ultrapassar de trinta dias.
§ 2? A Praça Especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento do ensino onde
estiver matriculada.

Seção IV
Dos Conselhos de Justificação e Disciplina
Art. 48. O Oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como
Policial-Militar da ativa será, na forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.
§ I? O Oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, deverá ser afastado do exercício de suas funções, conforme estabelecido em
legislação específica.
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§ 2? Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgar os
processos oriundos dos Conselhos de Justificação, na forma estabelecida em lei específica.
§ 3? A Conselho de Justificação poderá, também, ser submetido o
Oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz
de permanecer na situação de inatividade em que ·se encontra.
Art. 49. O Aspirante-a-Oficial PM, bem como as Praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer corno
policiais-militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina
e afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma da legislação específica.
§ I? Cabe ao Governador do Distrito Federal, em última inst ância, julgar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos de
Conselho de Disciplina.
§ 2? A Conselho de Disciplina poderá, também, ser submetido a
Praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz
de permanecer na situação de inatividade em que se encontra.

TÍTULO III
Dos Direitos e Prerrogativas dos Policiais-Militares

CAPÍTULO I
Dos Direitos
Seção I
Da Remuneração
Art. 50.

São direitos dos policiais-militares:
I - a garantia da patente quando Oficial, em toda a sua
plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes:
II
(Vetado);
III
(Vetado);
IV
nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas ou peculiares:
a) a estabilidade, quando Praça com la (dez) ou mais anos
de tempo de efetivo serviço;
b) o.uso das designações hierárquicas;
c) a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação,
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d) a percepção de remuneração;
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde,
abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e
odontológicos, bem como fornecimento, a aplicação de meios e
os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;
t) o funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no
conjunto de medidas tomadas pelo Distrito Federal, quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno;
g) a alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos policiais-militares em atividade;
h) o fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes,
roupa branca e roupa de cama, fornecido ao Polic ia l- Militar na
ativa de graduação inferior a Terceiro-Sargento e, em casos especiais, a outros policiais-militares;
i) a moradia para o Policial-Militar em atividade, compreendendo:
1.

alojamento em organização policial-militar; e

2. habitação para si e seus dependentes em imóvel sob a
responsabilidade da Corporação, de acordo com as disponibilidades existentes;
j) o transporte, assim entendido como os meios fornecidos
ao Policial-Militar, para seu deslocamento por interesse do serviço; quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou
de moradia, compreende também as passagens para seus dependentes e a translação das respectivas bagagens, de residência a
residência;
1) a constituição de Pensão Policial-Militar;
m) a promoção;
n) as férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças;
o) a demissão e o licenciamento voluntários;
p). o porte de arma, quando Oficial em serviço ativo ou na
inatividade, salvo aqueles na inatividade por alienação mental
ou condenação por crimes contra a segurança do Estado ou por
atividade que desaconselhe aquele porte;
q) o porte de arma, pelas Praças, com as restrições reguladas pelo Comandante-Geral; e
r) outros direitos previstos em legislação específica ou peculiar.
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§ 1? A percepção de remuneração ou melhoria da mesma, de que
trata o item lI, obedecerá ao seguinte:
I
(Vetado);
II - (Vetado);
III - (Vetado).
§ 2? São considerados dependentes do Policial-Militar:
I ~ a esposa;
II - o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou
interdito;

III
a filha solteira, desde que não perceba remuneração;
IV
o filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos;
V
a mãe viúva. desde que não perceba remuneração;
VI
o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas
condições dos itens Tl, III e IV;
VII - a viúva do Policial-Militar, enquanto permanecer
neste estado, e os demais dependentes mencionados nos itens
II, III, IV, V e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a responsabilidade da viúva; e
VIII - a ex-esposa ou ex-esposo com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.
§ 3? Também será considerado dependente, desde que não perceba remuneração, o marido:
I - considerado inválido, isto é, impossibilitado total e
permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover
os meios de subsistência, mediante julgamento proferido por
Junta Médica da Corporação;
II - judicialmente declarado interdito, desde que a
Policial-Militar seja sua curadora;
IH - que estiver em cárcere por mais de 2 (dois) anos;
IV - para efeito do disposto no artigo 50, item IV, letra f.
§ 4? São, ainda, considerados dependentes do Policial-Militar,
desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto,
e quando expressamente declarados na Organização Policial-Militar
competente:
I - a filha, a enteada, a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;
H - a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou
solteira, bem corno separadas judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não recebam remuneração;
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Il I - os avós e os pais, quando inválidos ou interditos e
respectivos cônjuges, estes, desde que não recebam remuneração;
IV - o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu respectivo
cônjuge, desde que ambos não recebam remuneração;
V - o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores
ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo;
VI - a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas,
separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam
remuneração;
VII - o neto, órfão, menor ou inválido ou interdito;
VIII - a pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos,
sob a sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial;
IX - a companheira, desde que viva em sua companhia
há mais de 5 (cinco) anos, comprovada por justificação judicial;
e

x - o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade, mediante autorização judicial.
§ 5? Para efeito do disposto nos §§ 2? a 4? deste artigo, não serão
considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de
trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao
dependente do policial-militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.
Art. 51. O policial-militar, que se julgar prejudicado ou ofendido
por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico,
poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo o regulamento específico ou peculiar.
§ I? O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
I - em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato de composição de
Quadro de Acesso;
II - nas questões disciplinares, como dispuser o regulamento específico ou peculiar; e
III - em 120 (cento e vinte) dias corridos, nos demais casos.
§ 2? O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não
podem ser feitos coletivamente.
§ 3? O policial-militar só poderá recorrer ao judiciário após esgotados todos os recursos administrativos e deverá participar esta providência; antecipadamente, à autoridade a qual estiver subordinado.
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Art. 52. Os policiais-militares são alistáveis como eleitores, desde
que Oficiais, Aspirantes-a-Oficial, Subtenentes e Sargentos ou Alunos
de curso de ní vel superior para a Formação de Oficiais.
Parágrafo único. Os policiais-militares alistáveis são elegíveis,
atendidas as seguintes condições:
I - o policial-militar, que tiver menos de 5 (cinco) anos
de efetivo serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento ex
officio; e
II - o policial-militar em atividade, com 5 (cinco) anos
ou mais de efetivo serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, agregado e considerado em licença para tratar de interesse particular; se elei-'
to, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus em função de
seu tempo de serviço.

Seção II

Da Remuneração
Art. 53. A remuneração dos policiais-militares, compreendendo
~encimentos ou proventos, indenizações e outros direitos, é devida em
bases estabelecidas em lei específica.
§ I? OS policiais-militares na ativa percebem remuneração, compreendendo:
I - vencimentos, constituídos de soldo e gratificação
de tempo de serviço; e
II - indenizações.
§ 2? Os policiais-militares em inatividade percebem remuneração,
compreendendo:
I - proventos, constituídos de soldo ou quotas de soldo
e gratificações incorporáveis; e
II - indenizações incorporáveis.
§ 3? Os policiais-militares receberão o salário-família em conformidade com a lei pertinente.
§ 4? Os policiais-militares farão jus, ainda, a outros direitos pecuniários, em casos especiais.
Art. 54. O auxílio-invalidez, atendidas as condições estipuladas
na lei especifica que trata da remuneração dos policiais-militares, será
concedido ao policial-militar que, quando em serviço ativo, tenha sido
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ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho, não podendo prover os meios de subsistência.
Art. 55. O soldo é irredutível e não está sujeito à penhora, Seqüestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei.
Art. 56. O valor do soldo é igual para o policial-militar da ativa,
da reserva remunerada ou reformado, de um mesmo grau hierárquico,
ressalvado o disposto no item I'l, do caput do artigo 50.
Art. 57. E proibido acumular remuneração de inatividade.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
policiais-militares da reserva remunerada e aos reformados quanto ao
exercício de mandato eletivo, quanto à função de magistério ou cargo
em comissão, ou quanto ao contrato para prestação de serviços técnicos
ou especializados.
Art. 58. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que,
por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificar os
vencimentos dos policiais-militares em serviço ativo.
Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida
pelo policial-militar da ativa no posto ou graduação correspondentes
aos de seus proventos.
Art. 59. Por ocasião de sua passagem para a inatividade o
pol ic ial-m il itar terá direito a tantas quotas de soldo, quantos forem os
anos de serviço, computáveis para inatividade, até o máximo de 30
(trinta) anos, ressalvado o disposto no item In do caput do artigo 50.
Parágrafo único. Para efeito de contagem' das quotas, a fração de
tempo igualou superior a 180 (cento e oitenta) dias ser ã considerada 1
(um) ano.

Seção IH
Da Promoção
Art. 60. O acesso na hierarquia policial-militar é seletivo, gradual
e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de Oficiais e de
Praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira
para os policiais-militares.
§ 1~) O planejamento da carreira dos Oficiais e das Praças, obedecidas as disposições da legislação e regulamentação a que se refere este
artigo, é atribuição do Comando da Polícia Militar.
§ 2? A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade
básica a seleção dos policiais-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior.
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§ 3"

(Vetado).

Art. 61. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antigüidade e merecimento, ou ainda, por bravura e post mortern.
§ I? Em casos ex tr aor d inários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.
§ 2? A promoção de policial-militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antigüidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica
como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo critério em
que ora é feita sua promoção.
Art. 62. Não haverá promoção de policial-militar por ocasião de
sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Seção IV
Das Férias e de outros Afastamentos
Temporários do Serviço
Art. 63. Férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais-militares para descanso, a partir do
último mês do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte.
§ I? Compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar a regulamentação da concessão das férias anuais e de outros afastamentos temporários.
§ 2? A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de
licença para tratamento de saúde, licença especial, por punição anterior
decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para
que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito
àquelas licenças.
§ 3? Somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da
manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente
de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na
época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrandose, então, o fato em seus assentamentos.
§ 4? Na impossibilidade de gozo de férias no período previsto no
caput deste artigo, pelos motivos constantes do parágrafo anterior, ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, o
período de férias não gozado será computado dia-a-dia pelo dobro, no
momento da passagem do policial-militar para a inatividade e somente
para esse fim.
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Art. 64. Os policiais-militares têm direito, ainda, aos seguintes
períodos de afastamento total do serviço, obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de:
I
núpcias: 8 (oito) dias;
11
luto: 8 (oito) dias;
IH
instalação: até 48 (quarenta e oito) horas; e
IV
trânsito: até 30 (trinta) dias, quando designado para cursos ou outras missões fora do Distrito Federal
Parágrafo único. Além do disposto neste artigo, a policial-militar,
quando gestante, tem direito a um período de 4 (quatro) meses de afastamento total do serviço, equivalente à licença para tratamento de saúde, o qual será concedido, mediante inspeção médica, a partir do 8? (oi- .
tavo) mês de gestação, salvo prescrição em contrário.
Art. 65. As férias e os afastamentos mencionados nesta Seção
são concedidos com a remuneração prevista na legislação específica ou
peculiar e computados como tempo de efetivo serviço para todos os
efeitos legais.

Seção V
Das Licenças
Art. 66. Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao policial-militar, obedecidas as
disposições legais e regulamentares.
§ 1;) A licença pode ser:
I
especial;
II
para tratar de interesse particular;
HI
para tratamento de saúde de pessoa da família; e
IV
para tratamento de saúde própria.
§ 2? A remuneração do policial-militar, quando em qualquer das
situações de licença constantes do parágrafo anterior, será regulada em
legislação específica ou peculiar.
§ 3? A concessão de licença é regulada pelo Comandante-Geral da
Corporação.
Art. 67. A licença especial é a autorização para afastamento total
do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em
qualquer restrição para a sua carreira.
§ l? A licença especial tem a duração de 6 (seis/ meses, a ser gozada de' uma só vez, podendo ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses por ano civil, quando solicitado pelo interessado e julgado COnveniente pela autoridade competente.
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§ 2? O período de licença especial não interrompe a contagem de
tempo de efetivo serviço.
§ 3? Os períodos de licença especial não gozados pelo policialmilitar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de
tempo para a passagem para a inatividade e, nesta situação, para todos
os efeitos legais.
§ 4? A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de
qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos
atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.
§ 5? Uma vez concedida a licença especial, o policial-militar será
exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exerce
e ficará à disposição do Orgão de Pessoal da Polícia Militar.

Art. 68. A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial-militar que
contar mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço e que requerer com
aquela finalidade.
Parágrafo único. A licença será sempre concedida com prejuízo da
remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço.
Art. 69. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas
condições estabelecidas neste artigo.
§ I? A interrupção da licença especial e da licença para tratar de
interesse particular poderá ocorrer:

I II de sítio;

em caso de mobilização e estado de guerra;
em casos de decretação de estado de emergência ou

111 - para cumprimento de sentença que' importe em restrição da liberdade individual;

IV - para cumprimento de punição disciplinar, conforme o
regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar; e
V - em caso de denúncia, pronúncia em processo criminal ou indiciação em inquérito policial-militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indiciação.
§ 2? A interrupção de licença para tratar de interesse particular
será definitiva, quando o pol icial-mil itar for reformado ou transferido
ex oiticío para a reserva remunerada.
§ 3? A interrupção de licença para tratamento de saúde de pessoa
da família, para cumprimento de pena disciplinar que importe em restrição da liberdade individual, será regulada na legislação específica ou
peculiar.
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CAPÍTULO II
Das Prerrogativas
Seção I
Da Constituição e Enumeração
Art. 70. As prerrogativas dos policiais-militares são constituídas
pelas honras, dignidade e distinções devidas aos graus hierárquicos e
cargos.
Parágrafo único.

São prerrogativas dos policiais-militares:

I - o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e
emblemas da Polícia Militar do Distrito Federal, correspondentes ao posto ou graduação;
11 - honras, tratamentos e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos;

111 - cumprimento de pena de prisão ou detenção somente
em Organização Policial-Militar da Corporação cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso; e

IV -'- julgamento, em foro especial, dos crimes militares.
Art. 71. Somente em casos de flagrante delito, o policial-militar
poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a
entregá-lo, imediatamente, à autoridade policial-militar mais próxima,
só podendo retê-lo, na Delegacia ou Posto Policial, durante o tempo necessário à lavratura do flagrante.
§ I? Cabe ao Comandante-Geral da Corporação a iniciativa de
responsabilizar a autoridade policial que não cumprir o disposto neste
artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer
policial-militar preso, ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto
ou graduação.
§ 2? Se durante o processo e julgamento no foro civil houver perigo de vida para qualquer preso policial-militar, o Comandante-Geral da
Corporação providenciará os entendimentos com '0 Juiz do feito, visando a guarda dos pretórios ou tribunais por Força Policial-Militar.

Art. 72. Os policiais-militares da ativa, no exercício de funções policiais-militares, são dispensados do serviço na instituição do
júri e do serviço na Justiça Eleitoral.
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Seção II
Do Uso dos Uniformes da Polícia Militar
Art. 73. Os uniformes da Polícia Militar com seus distintivos,
insígnias e emblemas, são privativos dos policiais-militares e rep resentam o símbolo da autoridade policial-militar, com as prerrogativas a
elas inerentes.
Parágrafo .único. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas
policiais-militares, bem como, seu uso por parte de quem a eles não tiver direito.
.

Art. 74. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e
emblemas, bem como, os modelos, descrições, composição e peças acessórias, são estabelecidos em legislação peculiar da Polícia Militar do
Distrito Federal.
§ I"

É proibido ao policial-militar o uso dos uniformes:

I

em manifestação de caráter político-partidário;

H
no estrangeiro, quando em atividade não relacionada
com a missão do policial-militar, salvo quando expressamente
determinado ou autoriz.ado: e

IH - Na inatividade, salvo para comparecer a solenidades
pol iciais-m il itares, cerimônias cívico-comemorativas das grandes datas nacionais ou a atos sociais solenes, quando devidamente autorizado.
§ 2? Os policiais-militares na inatividade, cuja conduta possa ser
considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do Comandante-Geral
da Policia Militar.

Art. 75. O policial-militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou insígnias
que ostente.
Art. 76. É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis
usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar.
Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições
deste artigo, além dos indivíduos que a tenham cometido, os Diretores
ou Chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firma ou
empregadores, empresas, institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentado distintivos,
insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na
Policia Militar.
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TÍTULO VI
Das Disposições Diversas

CAPÍTULO I
Das Situações Especiais
Seção I
Da Agregação
Art. 77. A agregação é a situação na qual o pol ic ial-m ilit.ar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica de seu quadro, nela
permanecendo sem número.
§ I? O policial-militar deve ser agregado quando:
I - for nomeado para cargo considerado no exercício de
função de natureza pol ic íal-mil itar ou de interesse policialmilitar estabelecido em lei ou decreto-lei, ou decreto, não previsto nos quadros de Organização da Polícia Militar;
11 - aguardar transferência para a reserva remunerada,
por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram; e
111 - for afastado, temporariamente, do serviço ativo por
motivo de:
a) ter sido julgado incapaz, temporariamente, após um ano
contínuo de tratamento de saúde própria;
b) ter sido julgado incapaz; definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma;
c) haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria;
d) haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença
para tratar de interesse particular;
e) haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença
para tratar de saúde de pessoa da família;
1) ter sido considerado oficialmente extraviado;
g) haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de
deserção previsto no Código Penal Militar, se Oficial ou Praça
com esta bilidade assegurada;
h) como desertor, ter-se apresentado voluntariamente ou ter
sido capturado e reincluído a fim de se ver processar;
i; se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição
da Justiça Comum;
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j) ter sido condenado à pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão
condicional se concedida esta ou até ser declarado indigno de
pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível;

1) ter passado à disposição de outro órgão do Distrito Federal, da União, dos Estados ou Territórios para exercer função
de natureza civil;
ml ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta;
n) ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5
(cinco) anos ou mais de efetivo serviço; e
o) ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do
posto, graduação ou cargo ou função, prevista no Código Penal
Militar.
§ 2? O policial-militar agregado, de conformidade com os itens I e
II do § I?, continua a ser considerado, para todos os efeitos, como em
serviço ativo.
§ 3? A agregação do polic ial-míl itar a que se refere o item I e as
letras 1 e m do item III do § I?, é contada a partir da data de posse do
novo cargo até o regresso à Corporação ou transferência ex ottício para
a reserva remunerada.
§ 4? A agregação do policial-militar a que se referem as letras a, c
e e do item IH do § I?, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento.
§ 5? A agregação do policial-militar, a que se referem o item n e
as letras b, f, g, h, I, j, e o do item III do § I?, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento.
§ 6? A agregação do policial-militar, a que se refere a letra n do
item In do § I?, é contada a partir do registro como condidato, até sua
diplomação ou seu regresso à Corporação se não houver sido eleito.
§ 7? O pol.ic ial-mil itar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes ?S suas relações com outros policiais-militares e autoridades civis e militares, salvo quando ocupar cargo que lhe dê precedência funcional sobre os outros policiais-militares mais graduados ou
mais antigos.
§ 8? Caracteriza a posse no novo cargo regulado pelo § 3? a entrada em exercício no cargo ou respectiva função.

Art. 78. O pol.ic ial-mifitar agregado ficarà adido, para efeito de alterações e remuneração, à Diretoria de Pessoal, continuando a figurar
no lugar que então ocupava no Almanaque ou Escala Numérica, Com a
abreviatura «Ag» e anotações esclarecedoras de sua situação.
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Art. 79. A agregação se faz por ato do Governador do Distrito
der al, para Oficiais e pelo Comandante-Geral. para Praças.
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Secao U
Da Reversão
Art. 80. A reversão é o ato pelo qual o policial-militar agregado
retorna ao respectivo Quadro, tão logo cesse o motivo que determinou a
sua agregação, voltando a ocupar o lugar que competir no respectivo
Almanaque ou Escala Numérica, na primeira vaga que ocorrer.
Parágrafo único. Em qualquer tempo, poderá ser determinada a
reversão do policial-militar agregado, exceto nos casos previstos nas letras a, b, c, f, g, h, j, n, e o do item lU do § I? do artigo 77.
Art. 81. A reversão de Oficiais será efetuada mediante ato do Governador do Distrito Federal e as das Praças por ato do ComandanteGeral da Corporação.
Parágrafo único. (vetado).
Seção UI
Do Excedente
Art. 82. Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial-militar que:
I - tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverte ao respectivo Quadro, estando este COm O efetivo
completo;
II - aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica, após haver sido transferido do Quadro, estando o mesmo
com seu efetivo completo;
lU
é promovido por bravura, sem haver vaga;
IV - é promovido indevidamente, mesmo havendo vaga;
V - sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo de seu Quadro, em virtude de promoção de outro policial-militar em ressarcimento de preterição; e
VI - tendo cessado o motivo que determinou sua reforma
por incapacidade definitiva, retorne ao respectivo Quadro, estando este com seu efetivo completo.
§ I? O policial-militar, cuja situação é a de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa, em antigüidade, que lhe cabe na escala hierárquica, com a abreviatura «EXCD» e
reberá o número que lhe competir em conseqüência da primeira vaga
que se verificar.

234

ATOS DO PODER LEG ISLATIVO

§ 2? O policial-militar cuja situação é de excedente é considerado
como em efetivo serviço, para todos os efeitos e concorre, respeitados
os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição, a qualquer cargo pol íc ial-mil itar, bem como à promoção.
§ 3? O policial-militar promovido por bravura, sem haver vaga,
ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o critério da promoção a
ser seguido para a vaga seguinte.
§ 4? O policial-militar, promovido indevidamente, só contará antigüidade e receberá o número que lhe competir, na escala hierárquica,
quando a vaga que deverá preencher corresponder ao critério pelo qual
deveria ter sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a
promoção.

Seção IV
Do Ausente e do Desertor
Art. 83. É considerado ausente o policial-militar que, por mais de
24 {vinte e quatro) horas consecutivas:
I - deixar de comparecer à sua Organização PolicialMilitar sem comunicar qualquer motivo de impedimento; e
11 - ausentar-se, sem licença, da Organização PolicialMilitar onde serve ou local onde deve permanecer.
Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão observadas as formalidades previstas em legislação específica.
Art. 84. O policial-militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar.

Seção V
Do Desaparecimento e do Extraviado
Art. 85. É considerado desaparecido o policial-militar da ativa
que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações
policiais-militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro
ignorado por mais de 8 (oitol dias.
Parágrafo único. A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção.
Art. 86. O policial-militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será oficialmente
considerado extraviado.
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CAPÍTULO II
De Exclusão do Serviço Ativo

Seção I
Da Ocorrência
Art. 87. A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o conseqüente desligamento da Organização a que estiver vinculado o policialmilitar decorrem dos seguintes motivos:
I
transferência para a reserva remunerada;
II
reforma;
lI!
demissão;
IV
perda do posto e patente;
V
licenciamento;
VI
exclusão a bem da disciplina;
VI!
deserção;
VIII
falecimento; e
IX
extravio.
Parágrafo único. O desligamento do serviço ativo será processado
após a expedição do ato do Governador do Distrito Federal ou de autoridade a qual tenha sido delegado poderes para isso.
Art. 88. A transferência para a reserva remunerada ou a reforma
não isentam o Policial-militar da indenização dos prejuízos causados à
Fazenda do Distrito Federal ou a terceiros, nem do pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial.
.
Art. 89. (Vetado).

Seção II
Da Transferência para a Reserva Remunerada
Art. 90. (Vetado).
Art. 91. (Vetado).
§ I? É facultado ao Coronel PM exonerado ou demitido do cargo
de Comandante-Geral da Polícia Militar requerer a transferência para a
reserva remunerada (vetado), quando não contar 30 (trinta) anos de serviço.
§ 2? No caso do polfc ial-mil itar haver realizado qualquer curso ou
estágio de duração superior a 6 (seis) meses, por conta do Distrito Fe
deral, no estrangeiro, sem haver decorrido 3 (três; anos do seu término,
a transferência para a reserva remunerada só será concedida mediante
indenização de todas as despesas correspondentes à realização do refew
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rido estágio ou curso, inclusive as diferenças de vencimentos, cabendo
aos órgãos competentes da Corporação efetuar o cálculo da indenização.
§ 3? Não será concedida a transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao policial-militar que estiver:
I - respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição; e
II - cumprindo pena de qualquer natureza.
Art. 92. A transferência para a reserva remunerada, ex DElicio
verificar-se-á sempre que o policial-militar incidir nos seguintes casos: '
I - atingir as seguintes idades-limites:
a) para os Quadros de Oficiais Polic iais-Militares e de Ofi-'
ciais Policiais-Militares de Saúde:
Postos
Idades
Coronel PM
59 anos
Tenente-Coronel PM
56 anos
Major PM
52 anos
Capitão PM e Oficiais Subalternos
48 anos
b) para o Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capelães:
Posto
Idade
Primeiro-Tenente PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56 anos
c) para os Quadros de Oficiais Policiais-Militares de Administração e de Oficiais Policiais-Militares Especialistas:
Postos
Capitão PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Primeiro-T'enente PM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Segundo-Tenente PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
d) para as Praças Policiais-Militares:

Idades
56 anos
54 anos
52 anos

Graduações
Idades
Subtenente PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56 anos
Primeiro-Sargento PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 anos
Segundo-Sargento PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54 anos
Terceiro-Sargento PM
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53 anos
Cabo PM
51 anos
Soldado PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 anos
11 - atingir, o Coronel PM, 6 (seis) anos de permanência
no posto (vetado);
III - (vetado);
VI - ultrapassar o Oficial intermediário 6 (seis) anos de
permanência no posto, quando este for o último da hierarquia
de seu Quadro;
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v - for o Oficial considerado não habilitado para o
acesso em caráter definitivo, no momento em que vier a ser objeto de apreciação para o ingresso em Quadro de Acesso;
VI - ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em licença para' tratar de interesse particular;
VII - ultrapassar 2 (dois) anos contínuos sem licença para tratamento de saúde de pessoas de sua família;
VIII - ser empossado em cargo público permanente estranho à sua carreira, cujas funções sejam de magistério;
IX - ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, contínuo
ou não, agregado em virtude de ter passado a exercer cargo ou
emprego público civil temporário, não eletivo, inclusive de administração indireta; e
X - ser diplomado em cargo eletivo, na forma do item
II do parágrafo único do artigo 52.
§ I? A transferência para a reserva remunerada processar-se-á à
medida em que o policial-militar for enquadrado em um dos itens deste
artigo.
§ 2? A transferência de policial-militar para a reserva remunerada, nas condições estabelecidas no item VIII, será efetivada no posto
ou graduação que tinha na ativa, podendo acumular os proventos a que
fizer jus na inatividade com a remuneração do cargo ou emprego para o
qual foi nomeado ou admitido.
§ 3? A nomeação ou admissão do policial-militar para cargo ou
emprego público de que tratam os itens VIII e IX somente poderá ser
. feita:

I - quando a nomeação ou admissão for da alçada federal
ou estadual, pela autoridade competente, mediante requisição
ao Governador do Distrito Federal; e
11 - pelo Governador ou mediante sua autorização nos demais casos.
§ 4? Enquanto permanecer no cargo ou emprego público de que
trata o inciso IX:

I - é-lhe assegurada a opção entre a remuneração do cargo ou emprego e a do posto ou graduação;
11 -

somente poderá ser promovido por antigüidade; e

111 - o tempo de serviço é contado apenas para a promoção por antigüidade e para a transferência para inatividade.
§ 5?

(Vetado).
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Art. 93. A transferência do policial-militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de
sítio ou de estado de emergência, em caso de mobilização e de interesse
da segurança pública.

Seção III
Da Reforma
Art. 94. A passagem do policial-militar à situação de inatividade,
mediante reforma, será sempre ex oiiicio e aplicada ao mesmo, desde
que:
I - atinja as seguintes idades-limites de permanência na
reserva remunerada:
a] para Oficiais Superiores - 64 anos;
b) para Capitães e Oficiais Subalternos - 60 anos; e
c) para Praças - 58 anos;
11 - seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço
da Polícia Militar;
111 - esteja agregado há mais de 2 (dois) anos, por ter sido
julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação da
Junta Superior de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia
curável;
IV ~ seja condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;
V ~ sendo Oficial, a tiver determinada pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, em julgamento por ele efetuado, em
conseqüência de Conselho de Justificação a que foi submetido;

e
VI - sendo Aspirante-a-Oficial PM ou Praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado, ao Comandante-Geral
da Polícia Militar, em julgamento do Conselho de Disciplina.
Parágrafo único. O policial-militar reformado na forma dos itens
V e VI só poderá readquirir a situação de policial-militar anterior, respectivamente, por outra sentença do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e nas condições nela estabelecidas ou por decisão do
Comandante-Geral da Policia Militar.
Art. 95. Anualmente, no mês de fevereiro, a Diretoria de' Pessoal
organizará a relação dos policiais-militares que houverem atingido a
idade-limite de permanência na reserva remunerada a fim de serem reformados.
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Parágrafo único. A situação de inatividade do policial-militar da
reserva remunerada, quando reformado por limite de idade, não sofre
solução de continuidade, exceto quanto às condições de mobilização estabelecidas em legislação específica.
Art. 96. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência
de:
I - ferimento recebido em operações policiais-militares
ou na manutenção da ordem pública;
II - enfermidade contraída em operações policiais-militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja
causa eficiente decorra de uma dessas situações;
IH - acidente em serviço;
IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo
de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao
serviço;
V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose a nguilosante, nef'rop at.ia grave e outras moléstias que a lei indicar
com base nas conclusões da medicina especializada; e
VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.
§ I? Os casos de que tratam os itens I, II, IH e IV, serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de
evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de
tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.
§ 2? Os policiais-militares julgados incapazes por um dos motivos
constantes do item V deste artigo, somente poderão ser reformados
após a homologação, por junta superior de saúde, da inspeção de saúde, que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar.
Art. 97. O policial-militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, lI, IH e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.
Art. 98. O policial-militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I e II do art. 96 será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao
grau hierárquico imediato ao que possui na ativa.
§ I? Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos
itens UI, IV e V do artigo 96, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o policial-militar considerado inválido, isto é, impossibilitado
total e permanentemente para qualquer trabalho.
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§ 2?

Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico ime-

diato:
I - o de Primeiro-Tenente PM, para Aspirante-a-Oficial
PM e Subtenente PM;
11 - o de Segundo-Tenente PM, para Primeiro-Sargento
PM, Segundo-Sargento PM e Terceiro-Sargento PM; e
III - o de Terceiro-Sargento PM, para Cabo PM e as demais Praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 15.
§ 3? Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em legislação específica, desde que o policial-militar, ao ser reformado, já
satisfaça as condições por ela exigidos.
§ 4? O direito do policial-militar previsto no art. 50, item 11, independerá dos benefícios referidos no caput e no § I? deste artigo, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 136.
§ 5? Quando a Praça fizer jus ao direito previsto no item 11 do
art. 50 e, conjuntamente, a um dos benefícios a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-á somente o disposto no § 2? deste artigo.
Art. 99. O policial-militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do artigo 96, será reformado:
I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço,
se Oficial ou Praça COm estabilidade assegurada; e
11 - com remuneração integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.
Art. 100. O policial-militar reformado, considerado incapaz definitivamente, que for julgado apto em inspeção de saúde por Junta Superior em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou
ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser a legislação específica ou peculiar.
§ I? O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na
situação de reformado não ultrapassar 2 (dois) anos e na forma do disposto no § I? do artigo 82.
§ 2? A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade de permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de reformado ultrapassar 2 (dois) anos.

Art. 101. O policial-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá remuneração
paga aos seus beneficiários, desde que estes o tenham sob sua guarda e
responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e cond ígno .

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

241

§ I? A interdição judicial do pol ic ial-m il itar. reformado por al ienação mental, deverá ser providenciada junto ao Ministério Público,
por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis até 60 (sessenta) dias a contar da data do ato de reforma.
§ 2? A interdição judicial do policial-militar e seu internamento
em instituição apropriada, deverão ser providenciados pela Polícia Militar, quando:
I - não houver beneficiário, parentes ou responsáveis; e
II - não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo.
§ 3? Os processos e os atos de registros de interdição do policialmilitar terão andamento sumário, serão instruídos com laudo proferido
por Junta Policial-Militar de Saúde e isentos de custas.
Art. 102. Para fins do previsto na presente Seção, as Praças constantes no Quadro a que se refere o art. 15 são consideradas:
I - Segundo-Tenente PM, os Aspirantes-a-Oficial PM:
II - Aspirante-a-Oficial PM, Alunos da Escola deFormacão de Oficiais PM, qualquer que seja o ano;
III - Terceiro-Sargento PM, Alunos dos Cursos de Formação de Sargentos PM; e
IV - Cabo PM, os Alunos do Curso de Formação de Soldados PM.

Seção IV
Da Demissão
Art. 103. A demissão da Polícia Militar, aplicada exclusivamente
aos Oficiais, se efetua:
I - A pedido; e
II - ex officio.
Art. 104. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado:
I -, sem indenização aos cofres públicos, quando contar
mais de 5 (cinco) anos de oficialato na Polícia Militar, ressalvado o disposto no § I? deste artigo; e
II - com indenização das despesas relativas à sua preparação e formação, quando contar menos de 5 (cinco) anos de oficialato.
§ I? A demissão a pedido só será concedida mediante indenização
de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das
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previstas no item II, quando o Oficial tiver realizado qualquer curso ou
estágio, no país ou no exterior, e não tenham decorrido os seguintes
prazos:
I - 2 (dois) anos, para cursos ou estágios de duração
igualou superior a 2 (dois) meses e inferior a 6 (seis) meses;
II - 3 (três) anos, para cursos ou estágios de duração
igualou superior a 6 (seis) meses e igualou inferior a 18 (dezoito) meses; e
III - 5 (cinco) anos, para cursos ou estágios de duração
superior a 18 (dezoito) meses.
§ 2? O cálculo das indenizações a que se referem o item II e o § I?
deste artigo será efetuado pela Organização Policial-Militar encarregada das finanças da Polícia Militar.
§ 3? O Oficial demissionário, a pedido, não terá direito a qualquer
rem un e.ra câ o, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço
Militar.
§ 4? O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência
do estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio, estado de emergência, em caso de mobilização, ou,
ainda, quando a legislação especifica determinar.
Art. 105. O Oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego
público permanente estranhó a sua carreira, cuja função não seja de
magistério, será demitido ex oiiicio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, sendo a sua situação militar definida pela Lei do
Serviço Militar.

Seção V
Da Perda do Posto e da Patente
Art. 106. O Oficial policial-militar perderá o posto e a patente se
for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em decorrência de julgamento a que foi submetido.
Parágrafo único. O Oficial policial-militar declarado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, condenado à perda de posto e patente, só poderá read qu irir a situação policial-militar anterior através de
outra sentença do Tribunal mencionado e nas condições nela estabelecidas.
Art. 107. O Oficial policial-militar que houver perdido o posto e a
patente será demitido ex oiiicio, sem direito a qualquer remuneração
ou indenização e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.
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Art. 108. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo, o Oficial que:
I - for condenado, por Tribunal Civil ou Militar, a pena
restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado;
II - for condenado, por sentença transitada em julgado,
por .cr imes para os quais o Código Penal Militar comina essas
penas acessoriais e por crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado;
III - incidir nos casos previstos em leis específicas que
motivam julgamento por Conselho de Justificação e neste for
considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira.

Seção VI
Do Licenciamento
Art. 109. O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às
Praças, se efetua:
I - a pedido; e
II - ex officio.
§ 1? O licenciamento a pedido poderá ser concedido às Praças de
acordo com as normas baixadas pelo Comandante-Geral.
§ 2? O licenciamento ex officio será aplicado às Praças:
I
por conveniência do serviço;
II - a bem da disciplina; e
III - por conclusão de tempo de serviço.
§ 3? O policial-militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Mil itar.
§ 4? O licenciado ex otiicio a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar, previsto na Lei do Serviço Militar.
Art. 110. O Aspirante-a-Oficial PM e as demais Praças que passarem a exercer cargo ou emprego público permanente, estranho à sua
carreira e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados ex officio, sem remuneração, e terão a sua situação definida
pela Lei do Serviço Militar.
Art. 111. O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso
na vigência do estado de guerra, calamidade pública, perturbação da
ordem interna, estado de sítio, estado de emergência, em caso de mobilização ou, ainda, quando a legislação específica regular.
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Seção VII
Da Exclusão das Praças a Bem da Disciplina
Art. 112. A excl us ão .a bem da disciplina será aplicada ex offício
ao Aspirante-a-Oficial PM ou às Praças com estabilidade assegurada:
I - sobre os quais houver pronunciado tal sentença o
Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados
em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade individual superior a
2 (dois) anos ou nos crimes previstos na legislação concernente
à segurança do Estado à pena de qualquer duração;
II - sobre os quais houver pronunciado tal sentença o
Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade brasileira; e
III - que incidirem nos casos que motivarem o julgamento
pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 49 e neste forem
considerados culpados.
Parágrafo único. O Aspirante-a-Oficial PM ou a Praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá read qu irir a situação policial-militar anterior:
I - por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas se a exclusão for conseqüência de sentença daquele Conselho; e
11 - por decisão do Comandante-Geral da Policia Militar,
se a exclusão for conseqüência de ter sido julgado culpado em
Conselho de Disciplina.
Art. 113. É da competência do Comando-Geral o ato de exclusão
a bem da disciplina do Aspirante-a-Oficial PM, hem como das Praças
com estabilidade assegurada.
Art. 114. A exclusão da Praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a isenta da indenização dos prejuízos
causados à Fazenda do Distrito Federal ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial.
Parágrafo único. A Praça excluída a hem da disciplina não terá
direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar
será definida pela Lei do Serviço Militar.
Seção VIII
Da Deserção
Art. 115. A deserção do policial-militar acarreta uma interrupção
do serviço policial-militar, com a conseqüente demissão ex oiiicio, para
o Oficial, ou exclusão do serviço ativo para o Aspirante-a-Oficial PM
ou Praça.
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§ I? A demissão do Oficial ou a exclusão do Aspirante-a-Oficial
PM ou da Praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1
(um) ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo.
§ 2? A Praça sem estabilidade assegurada será automaticamente
excluída, após oficialmente declarada desert~ra.
§ 3? O policial-militar desertor que foi capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de ter .sido demitido ou excluído será
reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar.
§ 4? A reinclusão em definitivo do policial-militar, de que trata o
parágrafo anterior, dependerá de sentença do Conselho de Justiça.

Seção IX
Do Falecimento, do Extravio e do Reaparecimento
Art. 116. O falecimento do policial-militar na ativa acarreta, automaticamente, a exclusão do serviço ativo e desligamento da Organização Policial-Militar a que está vinculado, na data da ocorrência do óbito.
Art. 117. O extravio do policial-militar na ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar, com o conseqüente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que o mesmo foi oficialmente considerado extraviado.
§ 1? A exclusão do serviço ativo será feita 6 (seis) meses após a
agregação por motivo de extravio.
§ 2? Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade
pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o
desaparecimento de policial-militar da ativa será considerado como falecimento, para fins deste Estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos
máximos de possível sobrevivência ou quando se dêem encerradas as
providências de salvamento.

Art. 118. O reaparecimento do policial-militar extraviado ou desaparecido, já excluído do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova
agregação enquanto se apuram as causas que deram origem ao seu
afastamento.
Parágrafo UUICO. O policial-militar reaparecido será submetido a
Conselho de Justificação ou a Conselho de Disciplina, por decisão do
Governador do Distrito Federal ou do Comandante-Geral, respectivamente, se assim for julgado necessário.
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CAPÍTULO III
Do Tempo de Serviço
Art. 119. Os policiais-militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua incl usão, matrícula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar.
§ 1? Considera-se como data de inclusão, para fins deste artigo, a
do ato de inclusão em uma Organização Policial-Militar, a de matrícula
em qualquer órgão de formação de Oficiais ou Praças ou a de apresentação para o serviço em caso de nomeação.
§ 2? O policial-militar reinc1uído recomeça a contar tempo de serviço da data de sua reinclus ão.
§ 3:) Quando, por motivo de força maior oficialmente reconhecido,
decorrente de incêndio, inundação, sinistro aéreo e outras calamidades,
faltarem dados para contagem de tempo de serviço caberá ao
Comandante-Geral arbitrar o tempo a ser computado para cada caso
particular, de acordo com os elementos disponíveis.
§ 4~ Os períodos de tempo de serviço, prestados pelas Praças, serão estabelecidos em normas baixadas pelo Comandante-Geral.
Art. 120. N a apuração de tempo de serviço do policial-militar será
feita a distinção entre:
I - t'ernp o de efetivo serviço; e
II - anos de serviço.
Art. 121. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia-a-dia entre a data de inclusão e a data-limite estabelecida para a
contagem ou a data do desligamento em conseqüência da exclusão do
serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.
§ 1 ~ Será computado como tempo de efetivo serviço:
I - o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas ou
em outras Polícias Militares; e
II - o tempo passado : dia-a-dia,
nas Organizações
Policiais-Militares, pelo policial-militar da reserva da Corpora-.
ção, convocados para o exercício de funções Policiais-Militares.
§ 2? Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos
afastamentos previstos no artigo 65, os períodos em que o policialmilitar estiver afastado do exercício de suas funções, em gozo de licença especial.
§ 3? Ao tempo de efetivo serviço, de que tratam este artigo e seus
parágrafos, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor de 365
(trezentos e sessenta e cinco) para a correspondente obtenção dos anos
de efetivo serviço.
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Art. 122. «Anos de Serviço» é a expresão que designa o tempo de
efetivo serviço a que se referem o artigo 121 e seus parágrafos, com os
seguintes acréscimos:
I - tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo policial-militar, anteriormente à sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão na Polícia Militar;
II - ·tempo de serviço de atividade privada na forma da
Lei n " 6.226, de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei n:' 6.864,
de I? de dezem bro de 1980;
III - 1 (um) ano para cada 5 (cinco) anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo Oficial do Quadro de Saúde que possuir curso universitário, até que este acréscimo complete o total
de anos de duração normal correspondente ao referido curso,
sem superposição a qualquer tempo de serviço policial-militar
ou público, eventualmente prestado durante a realização deste
mesmo curso;
IV - tempo relativo a cada licença especial não gozada,
contado em dobro; e
V - tempo relativo a férias não gozadas, contado em dobro.
§ I? O acréscimo a que se refere o item I deste artigo só será computado no momento da passagem do policial-militar à situação de inatividade e para esse fim.
§ 2? Os acréscimos a que se referem os itens lI, III, IV e V deste
artigo serão computados somente no momento da passagem do policialmilitar à situação de inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais, inclusive quanto à percepção definitiva da gratificação de
tempo de serviço.
§ 3? O disposto no item III deste artigo aplicar-se-á nas mesmas
condições e na forma da legislação específica ou peculiar, aos possuidores de curso universitário, reconhecido oficialmente, que venham a ser
aproveitados como Oficiais da Policia Militar, desde que esse curso seja requisito para seu aproveitamento.

§ 4?

Não é computável, para efeito algum, o tempo:
I - que ultrapassar de 1 (um) ano, contínuo ou não, em
licença para tratamento de saúde de pessoa da família;
II
passado em licença para tratar de interesse p art.ic ular;
III - passado como desertor;
IV - decorrido em cumprimento de pena de suspensão do
exercício do posto, graduação, cargo ou função por sentença
transitada em julgado; e
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v - decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado
para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença
não o impeçam.
Art. 123. O tempo que o policial-militar passou ou vier a passar
afastado do exercício de suas funções, em conseqüência de ferimentos
recebidos em acidentes quando em serviço na manutenção da ordem
pública e em operações policiais-militares ou de moléstia adquirida no
exercício de qualquer função policial-militar, será computado como se
ele o tivesse passado no exercício efetivo daquelas funções.
Art. 124. O tempo de serviço em campanha para o policial-militar
é o período em que o mesmo estiver em operações de guerra.
Parágrafo único. A participação do policial-militar em atividades
dependentes ou decorrentes das operações de guerra será regulada em
legislação específica.
Art. 125. O tempo de serviço dos policiais-militares beneficiados
por anistia será contado como estabelecer o ato legal que a conceder.
Art. 126. Uma vez computado o tempo de efetivo serviço e seus
acréscimos, previstos nos artigos 121 e 122, e no momento da passagem
do policial-milita~ à situação de inatividade, pelos itens I, lI, lII, IV e
V do artigo 92 e nos itens II e III do artigo 94, a fração de tempo igual
ou s uper-ior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada como 1 (um)
ano para os efeitos legais.
Art. 127. O tempo de serviço prestado ao antigo Departamento
Federal da Segurança Pública (DFSP), pelos Oficiais e Praças da
Polícia Militar, aproveitados nos termos do art. 4?, e seu parágrafo, do
Decreto-lei n:' 9, de 25 de junho de 1966, é computado como tempo de
efetivo serviço para fins do artigo 121 deste Estatuto.
Art. 128. A data-limite estabelecida para final de contagem dos
anos de serviço, para inatividade, será a do desligamento em conseqüência da exclusão do serviço ativo.
Parágrafo único. A data-limite não poderá exceder de 45 (quarenta e cinco) dias, dos quais o máximo de 15 (quinze) no órgão encarregado de efetivar a transferência, da data da publicação do ato de transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar ou reforma, no órgão oficial do Governo do Distrito Federal ou em Boletim da Organização Policial-Militar considerada sempre a primeira publicação oficial.
Art. 129. Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal e da administração indireta entre si, nem com os
acréscimos de tempo para os possuidores de curso universitário, e nem
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com o tempo de serviço computável após a inclusão em Organização
Policial-Militar, matrícula em órgão de formação policial-militar ou nomeação para posto ou grad uacáo na Polícia Militar.

CAPÍTULO IV

Do Casamento
Art. 130. O policial-militar da ativa pode contrair matrimônio, desde que observada a legislação civil específica.
§ I? É vedado o casamento às Praças Especiais, com qualquer idade, enquanto estiverem sujeitas aos regulamentos dos Órgãos de Formação de Oficiais.
§ 2? O casamento de policiais-militares com estrangeiros somente
poderá ser realizado após autorização do Comando "Geral.
§ 3? Excetuadas as situações previstas nos parágrafos I? e 2?
deste artigo, todo policial-militar deve participar com antecedência, ao
Comandante de sua Organização Policial-Militar, o evento a ser realizado.
Art. 131. As Praças E spec ia is que contraírem matrimônio em desacordo com o § I? do artigo anterior serão excluídas sem direito a
qualquer remuneração ou indenização.

CAPÍTULO V

Das Recompensas e das Dispensas do Serviço
Art. 132. As recompensas constituem reconhecimentos dos bons
serviços prestados pelos policiais-militares.
§ I? São recompensas policiais-militares:
I
prêmios de Honra ao Mérito;
II
condecorações;
IH
elogios; e
IV
dispensa do serviço.
§ 2? As recompensas serão concedidas de acordo com as normas
estabelecidas na legislação em vigor.
Art. 133. As dispensas do serviço são autorizações concedidas
aos policiais-militares para afastamento total do serviço, em caráter
temporário:
Art. 134. As dispensas de serviço podem ser concedidas aos
p 01 ic ia is- militares:
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I
como recompensa;
II
para desconto em férias; e
III
em decorrência de prescrição médica.
Parágrafo único. As dispensas do serviço serão concedidas com a
remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais, Transitórias e Finais
Art. 135. A assistência religiosa aos policiais-militares é regulada
em Iegislação específica ou peculiar.
Art. 136. O policial-militar beneficiado por uma ou mais das Leisn?s 288, de 8 de junho de 1948; 616, de 2 de fevereiro de 1949; 1.156, de
12 de julho de 1950; 1.267, de 9 de dezembro de 1950, em virtude do disposto no art. 62 desta lei, não mais usufruirá das promoções previstas
naquelas leis, ficando assegurada, por ocasião da transferência para a
reserva remunerada da Polícia Militar ou reforma, a remuneração de
inatividade relativa ao posto ou graduação a que seria promovido em
decorrência da aplicação das referidas leis.
Parágrafo único. A remuneração de inatividade assegurada neste
artigo não poderá exceder, em nenhum caso, à que caberia ao policialmilitar, se fosse ele promovido até 2 (dois) graus hierárquicos acima
daquele que tiver por ocasião do processamento de sua transferência
para a reserva remunerada ou reformado, incluindo-se nesta limitação
a aplicação do disposto no § I? do artigo 50 e no § I? do artigo 98.
Art. 137. Ao policial-militar já na situação de inatividade remunerada, que venha a ser julgado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, ainda que sem relação de causa e
efeito com o exercício de suas funções enquanto esteve na ativa, apl ícase o disposto no artigo 106 e seus parágrafos da Lei n" 5.619, de 3 de
novembro de 1970.
Art. 138. O policial-militar que em inspeção de saúde for julgado
incapaz para o serviço policial-militar e vier a falecer antes da efetivação de sua reforma, será considerado reformado, para todos os efeitos
legais, a contar da data do óbito.
Art. 139. Ao policial-militar, do sexo feminino, integrante dos
Quadros Orgânicos da Policia Militar, aplicar-se-ão, na íntegra, os dispositivos deste Estatuto, resguardados os direitos específicos da mulher, regulados por legislação específica ou peculiar.
Art. 140. É vedado o uso, por parte de Organização Civil, de designações que possam sugerir sua vinculação à Polícia Militar.
Parágrafo único. Excetuam-se das prescrições deste artigo as associações, clubes, círculos e outras entidades que congreguem membros

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

251

da Polícia Militar e que se destinem, exclusivamente, a promover intercâmbio social e assistencial entre os políc iais-m ilit.ares e seus familiares e entre esses e a sociedade civil e local.
Art. 141. Enquanto não entrar em vigor a Lei de Pensão PolicialMilitar, considerar-se-ão vigentes os artigos 70 a 72 da Lei n ? 6.023, de
3 de janeiro de 1974.
Art. 142. Após a vigência do presente Estatuto serão a ele ajustados todos os dispositivos legais e regulamentares que com ele tenham
pertinência.
Art. 143. As disposições deste Estatuto não retroagem para alcançar situações constituídas anteriormente à data de sua vigência.
Art. 144. O presente Estatuto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 145. Ressalvado o disposto no artigo 141 desta lei, ficam revogadas a Lei n'' 6.023, de 3-1-74, o artigo 2? da Lei n ? 6.547, de 4-7-78, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim A bi -Ackel

LEI N? 7.290, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Define a atividade do Transportador
Rodoviário Autônomo de Bens e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l? Considera-se Transportador Rodoviário Autônomo de
Bens a pessoa física, proprietário ou co-proprietário de um só veículo,
sem vínculo empregatício, devidamente cadastrado em órgão disciplinar competente, que, com seu veículo, contrate serviço de transporte a
frete, de carga ou de passageiro, em caráter eventual ou continuado,
com empresa de transporte rodoviário de bens, ou diretamente com os
usuários desse serviço.
Art. 2:' A prestação de serviço de que trata o artigo anterior compreende o transporte efetuado pelo contratado ou seu preposto, em vias
públicas ou rodovias.
Art. 3:'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldíno Soares Severo

LEI N? 7.291, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre as atividades da eqüideocultura no Pais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Natureza e Finalidade
Art. I? A Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo nacional
- CCCCN, colegiado diretamente subordinado ao Ministro de Estado da
Agricultura, é o órgão responsável pela coordenação, fiscalização e
orientação das atividades da eqüideocultura no País.
§ I?
cultura:

Compreende-se como atividades relacionadas com eqüideo-

a) criação nacional;
b) fomento, pesquisas, preservação das raças e defesa sanitária;
c) emprego dos eqü ídeos:
d) atividades turfísticas;
e) combate ao «d op ing»;
f) abate de eqüídeos;
g) exportação e importação.
§ 2? Para consecução dos seus objetivos, a Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN buscará a colaboração
dos órgãos da administração federal, estadual e municipal, bem corno
das entidades privadas empenhadas, direta ou indiretamente, no aprimoramento das raças de eqüídeos, em sua utilização nas mais diversas formas e na preservação das raças ameaçadas de extinção.
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TÍTULO II

Criação nacional
CAPÍTULO I
Da Conceituação
Art. 2? A criação de eqüídeo no Território N acional compreende
as medidas consideradas necessárias ao desenvolvimento das atividades agropecuárias, militares e desportivas, bem como de interesse para
a economia nacional.
Parágrafo único. As medidas de incentivo às atividades agropecuárias, inclusive financiamentos e isenções fiscais, abrangerão os
eqüídeos de qualquer natureza.
Art. 3? Para os efeitos desta lei considera-se:
a) eqüídec de serviço, aquele que se destina às lides rurais
e militares, ao transporte e à tração;
b) cavalo de esporte, todo aquele util iaado em competições
desportivas ou demonstrações práticas de hipismo, não classificadas como corridas de cavalos;
c) cavalo de corrida, o eqüino inscrito no registro genealógico da respectiva raça e utilizado no turfe ou em outra modalidade de corrida.

CAPÍTULO II
Do Registro Genealógico
Art. 4? O registro genealógico e as provas zootécnicas dos
eqüídeos serão realizadas em todo Território N acíonal, de acordo com a
orientação estabelecida pela Secretaria de Produção Animal do Ministério da Agricultura, conforme a Lei n? 4.716, de 20 de junho de 1965,
respeitadas as recomendações internacionais que o Brasil tenha assinado ou venha a assinar.

CAPÍTULO UI
Da Defesa Sanitária
Art. 5? A Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo nacional
- CCCCN colaborará, tecnicamente, com a Secretaria nacional de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e proporcionará recursos
financeiros dentro de suas disponibilidades, para o diagnóstico, erradicação e cont.role das doenças que afetam os eqüídeos.
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TÍTULO III
Atividade Turfística
CAPÍTULO I

Do Funcionamento
Art. 6? A realização de corridas de cavalo, com exploração de
apostas, é permitida no País com a finalidade de suprir os recursos necessários à coordenação e fiscalização da eqüideocultura nacional, através da Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional
CCCCN.
Art. 7? A autorização a entidades turfísticas, para exploração de
apostas, atestada sua viabilidade técnica e econômica, será concedida
através de Carta-Patente expedida pela Comissão Coordenadora da
Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, juntamente com a homologação
do Plano Geral de Apostas.
Parágrafo único. A Comissão Coordenadora da Criação do Cavalho nacional - CCCCN poderá conceder, a título experimental, por prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, autorização para:
a) exploração de apostas a novas entidades;
b) exploração de modalidades de apostas, não constantes
do Plano Geral de Apostas homologado.
CAPÍTULO II

Das Apostas
Art. 8? As apostas em competições turfísticas só poderão ser efetuadas nos recintos ou dependências dos hipódromos, nas sedes ou
subsedes sociais das entidades turfísticas, em agências e através de
agentes por elas devidamente credenciados.
Art. 9? As entidades turfísticas autorizadas poderão manter agências e agentes, credenciados através de convênios com entidades oon gêneres sediadas em outros Estados ou Municípios.
§ I? Os convênios referidos neste artigo vigorarão após homologados pela Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional 'CCCCN.
~ 2? Ê inafiançável a contravenção decorrente de apostas sobre
corridas de cavalos, prevista no artigo 50, § 3?, alínea b, do Decreto-lei
n? 3.688, de 3 de outubro de 1941, e no artigo -6.' do Decreto-lei n? 6.259,
de 10 de fevereiro de 1944.
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CAPíTULO III

Da Arrecadação das Entidades e sua Destinação
Art. 10. No mínimo 97% (noventa e sete por cento) dos recursos
auferidos com apostas e outras receitas turfísticas de qualquer natureza,
deduzidos os encargos trabalhistas, previdenciários e as contribuições
devidas à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalho Nacional CCCCN, serão empregados para atender às despesas de interesse
turfístico, assim consideradas as que, por qualquer forma, digam respeito ao turfe ou ao cavalo de corrida em geral, e no máximo 3% (três
por cento) será utilizado para as despesas gerais das entidades turfísticaso
§ I? As despesas e receitas referidas neste artigo serão detalhadas em plano de contabilidade aprovado pela Comissão Coordenadora
da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN.
§ 2? As entidades turfísticas apresentarão, anualmente, à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, relatório
de firma de auditoria, legalmente estabelecida, certificando o cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 11. As entidades turfísticas ficam sujeitas ao pagamento
mensal de uma contribuição à Comissão Coordenadora da Criação do
Cavalo Nacional - CCCCN, destinada à sua administração, ao desenvolvimento das atividades ligadas à eqüideocultura no País e ao auxílio
às sociedades e às entidades turfísticas, calculada sobre o valor total
do movimento geral de apostas do mês anterior. de acordo com a seguinte tabela percentual:

MOVIMENTO MÉDIO DE APOSTAS, POR REUNIÃO,
DO MÉS ANTERIOR
Percentagem
de 1 (uma) a 2.500 (duas mil e quinhentas) vezes o maior valor de referência
.
de 2.501 (duas mil, quinhentas e uma) a 3.500
(três mil e quinhentas) vezes o maior valor de
referência
.
de 3.501 (três mil, quinhentas e uma) a 4.000
(quatro mil) vezes o maior valor de referência.
acima de 4.000 (quatro mil) vezes o maior valor
de referência
_ .

Isento

0,5%
(meio por cento)
1,0%
(um por cento)
1,5%
(um e meio por
cento)

256

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

§ 1? N o cálculo para apuração da contribuiçãO devida à Comissão
Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, com base na
tabela percentual de que trata este artigo, será desprezada' a fração inferior ao maior valor de referência, de modo que o enquadramento se
faça precisamente dentro dos percentuais fixados para cada alíquota.
§ 2? A contribuição será recolhida, mensalmente, ao Banco do
Brasil SI A, em conta do Fundo Federal Agropecuário do Ministério da
Agricultura, até o dia 10 (dez) de cada mês seguinte ao vencido.
§ 3? A contribuição à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, referida neste artigo, e a contribuição, como
empregador, ao Instituto Nacional da Previdência Social, são os únicos
encargos fiscais, parafiscais, e previdenciários que incidem sobre as
entidades turfísticas.

CAPÍTULO IV
Dos Prêmios e sua Distribuição
Art. 12. As entidades turfísticas, organizadas de acordo com esta
lei, distribuirão, semestralmente, para pagamento de prêmios devidos
aos proprietários, criadores e profissionais do turfe, relacionados com
os animais classificados em cada páreo, importância nunca inferior a:
ai 10% (dez por centol do movimento geral de apostas do
penúltimo semestre, se esse tiver sido, em média, por reunião,
igualou superior a 4.000 (quatro mil) vezes o maior valor de referência;
b) 5% (cinco por cento) do movimento geral de apostas do
penúltimo semestre, se esse tiver sido, em média, por reunião,
inferior a 4.000 (quatro mil) e superior a 2.500 (dois mil e quinhentas) vezes o maior valor de referência;
c] 3% (três por cento) do movimento geral de apostas do penúltimo semestre, se esse tiver sido, em média, por reunião,
igualou inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) e superior a 600
(seiscentas) vezes o maior valor de referência.

CAPÍTULO V
Dos Recursos da CCCCN
Art. 13. A aplicação dos recursos recebidos pela Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, Iar-se-á mediante
plano anual, aprovado pelo Ministro de Estado da Agricultura nas seguintes proporções;
a) 60% (sessenta por cento) aos órgãos da Administração
Federal com responsabilidade na criação do cavalo nacional,
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bem como, em forma de subvenção, às entidades não integrantes dos quadros daquela administração, empenhadas no emprego, no fomento à criação e ao aprimoramento do eqüídeo nacional, aí incluídas as entidades incumbidas da execução de serviços de registro genealógico das diversas raças existentes no
País;
b) 35% (trinta e cinco por cento) em forma de auxílio concedido às entidades turfísticas com movimento de apostas, por
reunião, inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) vezes o maior
valor de referência vigente no País;
c) 5% (cinco por cento) em forma de auxílio destinado, exclusivamente, à assistência social aos profissionais do turfe e
empregados dos hipódromos, das agências de apostas e dos postos de fomento, bem corno aos seus dependentes, através das
respectivas entidades turfísticas e mediante solicitação destas à
Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional CCCCN.
§ 1? Os recursos mencionados na alínea a deste artigo, poderão,
também, ser aplicados pela Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN na organização ou no apoio de projetos específicos, congressos e outros eventos, bem como na concessão de bolsas de estudos para e specializ açâo de Médicos Veterinários, Zootecnistas e Engenheiros Agrônomos no interesse da eqüideocultura nacional.
§ 2? O auxílio mencionado na alínea b deste artigo será destinado
a obras em hipódromo e concessão de prêmios, bem assim outras modalidades de incentivo à criação do cavalo de corrida, através de ajustes
com outras entidades privadas, mediante solicitação à Comissão Coor. denadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN e deliberação do seu
Plenário.
§ 3? As entidades turfísticas não enquadradas na alínea b deste
artigo poderão beneficiar-se do auxílio concedido, nas condições estabelecidas no Regulamento desta lei.

CAPÍTULO VI
Dos «Sweep etelcee» e Outras Modalidades de Loterias
Art. 14. As entidades promotoras de corridas de cavalos com exploração de apostas poderão ser autorizadas pelo Ministério da Fazenda a extrair «Sweepst.akes» e outras modalidades de loteria, satisfeitas
as exigências et.iuuladas pela Secretaria da Receita Federal, quanto aos
Planos de Sorteios.
Parágrafo único. Os Regulamentos dos Planos de Sorteios de modalidades de jogos lotéricos, abrangendo corridas de cavalos não in-
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cluídas no movimento geral de apostas dos hipódromos, deverão dispor
sobre o percentual devido à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN.

CAPÍTULO VII
Da Enturmação
Art. 15. A enturmação dos cavalos nas corridas se fará de acordo
com os critérios estabelecidos no regulamento desta lei.

CAPÍTULO VIII
Do Código N acionai de Corridas
Art. 16. A organização e o julgamento das corridas de cavalos serão regidos por um Código nacional de Corridas, elaborado pela Comissão Coordenadora da Criação de Cavalo Nacional - CCCCN.
Parágrafo único. As entidades turfísticas poderão elaborar um
apêndice ao Código Nacional de Corridas, dispondo sobre peculiaridades aconselháveis no seu caso particular, que será encaminhado à Comissão Coordenadora de Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, para
homologação.

TÍTULO IV

Art. 17. Caberá à Comissão coordenadora da Criação do Cavalo
Nacional - CCCCN fixar normas sobre o combate ao «d op ing», visando
impedir a administração de agentes físicos ou químicos, estimulantes
ou depressores, que possam alterar o rendimento normal do cavalo, em
qualquer tipo de competição.

TÍTULO V
Do Abate
Art. 18. O abate de eqüídeos para fins industriais e comerciais somente pode ser realizado em estabelecimentos sob Inspeção Federal.
Parágrafo único. N o caso de perigo de extinção da espécie, a Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, mediante instrumento legal, contingenciará o abate dos eqüídeos, visando
a proteger os rebanhos eqüinos e asininos.
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Art. 19. Compete aos Governos dos Estados e Territórios a fiscalização do cumprimento do disposto no artigo anterior, fora dos estabelecimentos sob Inspeção Federal.

TiTULO VI
Exportação e Importação
Art. 20. A importação de eqüídeos será permitida com o objetivo
de melhorar qualitativamente os plantéis existentes no País, assegurada a proteção dos rebanhos contra zoonoses
§ i? É proibido a exportação de cavalos importados para fins de'
reprodução, salvo quando tiverem permanecido no País, corno reprodutores, durante o prazo mínimo de 3 (três) anos consecutivos.
§ 2? Os eqüídeos importados, em caráter temporário, para participação de competições turfísticas, de hipismo e pólo, exposições e feiras, e espetáculos circenses. deixarão o País, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do término do respectivo evento, sendo facultada sua permanência definitiva, no País, mediante processo regular de
importação.
Art. 21. A Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo N acional - CCCCN baixará instruções técnico-normativas regulando a ex portação e importação de eqüídeos das diferentes raças e espécies, considerado, em qualquer caso, o interesse nacional e respeitadas as disposições aplicáveis ao comércio exterior.

TÍTULO VII
Das Penalidades
Art. 22. As infrações às disposições desta lei, bem como de seu
regulamento, apuradas em processo administrativo, serão punidas com
as seguintes penalidades, aplicadas pela Comissão Coordenadora da
Criação do Cavalo Nacional - CCCCN:
a) advertência;
b) multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) vezes o maior valor de referência, aplicada em dobro no caso de reincidência;
c) cassação da autorização para funcionamento.
§ i? A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente
com outras penalidades.
§ 2? As penalidades serão aplicadas em conformidade com a natureza da infração, as suas circuntâncias agravantes e os antecedentes do
infrator, cabendo recurso ao Ministro de Estado da Agricultura.
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Art. 23. A multa a que se refere a alínea b do artigo anterior será
recolhida de acordo COm O estabelecido no artigo Tl , § 2?, desta lei.
TÍTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 24. O Poder Executivo expedirá, no prazo de 90 (noventa)
dias, o regulamento desta lei.
Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 26. Revogam-se a Lei n? 5.971, de 11 de dezembro de 1973, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
LEI N? 7.292, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o Departamento Nacional de
Registro do Comércio a estabelecer modelos
e cláusulas padronizadas destinadas a simplificar a conetituíçeo de sociedades mercantis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica facultado ao Departamento Nacional de Registro do
Comércio, órgão central do Sistema N acional de Registro do Comércio,
estabelecer, em ato normativo, modelos e cláusulas padronizadas de
contrato de sociedade, que as partes contratantes poderão livremente
adotar.
§ I? A adoção de clásulas padronizadas dispensa a sua transcrição integral no instrumento contratual.
§ 2? Os modelos e cláusulas padronizadas obedecerão às normas
legais aplicáveis à espécie de sociedade a que visem regular.
Art. 2? Adotadas pelos sócios as cláusulas padronizadas, do instrumento constitutivo da sociedade constarão:
I - o nome, a qualificação completa e a assinatura de todos os sócios;
11
o nome comercial da sociedade (razão ou denominação);
III
o objeto, o local da sede e o capital da sociedade;
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IV - a forma e o prazo da integralização do capital social
e a sua distribuição entre os sócios;
V - o uso do nome comercial pelos sócios com poderes de
gerência;
VI - o número e a data do ato normativo que aprovou as
clásulas padronizadas.
Art. 3? Observada a legislação pertinente, é lícito aos sócios alterar ou complementar os modelos ou cláusulas padronizadas de que trata o artigo I? da presente lei, bem como acrescentar outras clásulas no
instrumento contratual.
Art. 4? A modificação, pelo órgão central do Sistema Nacional de
Registro do Comércio, dos modelos e clásulas padronizadas, não produ-o
zirá efeitos em relação às sociedades que deles se tenham utilizado antes da vigência do ato normativo que aprovou a modificação.
Art. 5~ O disposto nesta lei não se aplicará às pessoas jurídicas
constituídas sob a forma de Sociedade Anônima.
Art. 6? E sta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Badaró

LEI N? 7.293, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera a âenomineçao e o valor de vencimento mensal dos cargos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Os funcionários enquadrados na Categoria Funcional de
Agente Administrativo, que comprovadamente exerceram atividades de
diligente externo de arrecadação, no extinto Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado - IPASE, passam a ter seus
cargos denominados Oficial de Previdência (diligências externas), com
o vencimento correspondente à referência NM-35 da escala de vencimentos e salários dos cargos efetivos e emp.regos permanentes.
Art. 2? Os cargos de Oficial de Previdência (diligências externas I
passam, com os respectivos ocupantes, a integrar Quadro Suplementar
e são automaticamente suprimidos à medida que vagarem.

262

ATOS DO PODER LEG ISLATIVO

Art. 3? A alteração do valor de vencimento mental servirá de base para revisão de proventos dos funcionários na inatividade.
Art. 4? Os funcionários alcançados per esta lei poderão optar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua vigência, pela permanência
na situação em que se encontrarem.
Art. 5? A nova situação não prejudicará a lotação ou as atribuições dos funcionários atingidos por esta lei.
Art. 6? O disposto nesta lei não dá direito à percepção de atrasados ou a indenização de qualquer espécie.
Art. 7? O órgão de pessoal do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS apostilará, sob sua
responsabilidade, os títulos dos servidores beneficiários desta lei, em
adimplemento das condições a que se refere o artigo I?
Art. 8? A despesa com a execução desta lei correrá à conta das
dotações orçamentárias próprias do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS.
Art. 9? Esta lei, inclusive quanto a seus efeitos financeiros, entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Pesserinbo

LEI N? 7.294, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCHA a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica o Inst.ituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar, à Empresa de Pesquisa Agropecuária
da Bahia S.A. - EPABA, empresa pública vinculada à Secretaria de
Agricultura do Estado da Bahia, o imóvel com 47,5028ha (quarenta e
sete hectares, cinqüenta ares e vinte e oito centiaresl, denominado
«Granja», localizado no Município de Queimadas, naquele Estado.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está transcrito em nome do IN CRA, no Registro de Imóveis da Comarca de Queimadas' no livro 3-A, a fI. 70, sob o n? 308, e tem o seguinte perímetro:
partindo do ponto R-I, situado na divisa com a Fazenda Cruz, segue
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com a distância de 547,87m e azimute de 64°02'14", confrontando com a
Fazenda Bolívia, separada por uma rodovia, até o ponto R-30, situado
na divisa com terras de Analdino Brito e outros; daí, segue na distância de 715,26m e azimute de 145°16'12", confrontado com terras de
Anal d ino Brito e outros, até o ponto R-25; daí, segue com a distância
de 128,23m e azimute de 208°16'26" até o ponto R-23; dai, segue com a
distância de 18,02m e azimute de 201 °04'10", até o ponto R-22; dai, segue com a distância de 28,47m e azimute de 235°45'47", até o ponto R20; daí, segue com a distância de 111,94m e azimute de 225°56'41", até o
ponto R-18; daí, segue com a distância de 102,53m e azimute de
226"06'09", até o ponto R-15; dai, segue com a distância de lll,13m e
azimute de 225°46'35", até o ponto R-12; do ponto R-25 ao ponto R-12,
confronta com o Rio Itapicuru: do ponto R-12, segue com a distância de
74,49m e azimute de 296°33'17", até o ponto R-lO; daí, segue com a distância de 47,02m e azimute de 293°11'44", até o ponto R-9; dai, segue
com a distância de 30,85m e azimute de 291 °07'32", até o ponto R-5; dai,
segue com a distância de 30,19m e azimute de 284°14'53", até o ponto R4; dai, segue com a distância de 36,58m e azimute de 283°34'50", até o
ponto R-3; do ponto R-12"ao ponto R-3, confronta com a Viação Férrea
Federal Leste Brasileiro; do ponto R-3, segue com a distância de
741,99m e azimute de 329°55'13", confrontando com a Fazenda Cruz,
até o ponto R
início da descrição deste perímetro.
M1,

Art. 2? O imóvel a ser doado destina-se à instalação,
EPABA, de um sistema integrado de pesquisas com caprinos.

pela

Art. 3? A doação efetivar-se-á mediante termo a ser lavrado em
livro próprio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA.
Art. 4? O imóvel, com suas benfeitorias e acesso nos, reverterá,
de pleno direito, ao patrimônio do Instituto N acional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, independentemente de qualquer indenização, se em qualquer tempo vier a ser dada ao imóvel destinação diversa
da prevista nesta lei.
Art. 5?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
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LEI N? 7.295, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o processo de fiscalização
pela Cemere dos Deputados e pelo Senado
Federal, dos atos do Poder Executivo e os
da administração indireta.

Faço saber que o Congresso N acionai decretou, o Presidente da República, nos termos do § 2? do artigo 59, da Constituição Federal, sancionou, e eu, Lomanto Júnior I? Vice-Presidente do Senado Federal,
nos termos do § 5? do artigo 59 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, de conformidade com o artigo 45 da Constituição, fiscalizarão 08 atos do Poder
Executivo, inclusive os da administração indireta, obedecido o proces80 estabelecido nesta lei, sem prejuízo da fiscalização exercida com
fundamento em outros dispositivos .constitucionais.
Art. 2? A fiscalização será exercida:
al quando se tratar de administração centralizada, os atos
de gestão administrativa;
bl quando se tratar de administração indireta, que para os
efeitos desta lei compreende as autarquias, as sociedades de
economia mista, as empresas públicas e as fundações, sobre os
atos de gestão administrativa.
§ 1? A fiscalização dos 'atos do Poder Executivo do Distrito Federal é de competéncia do Senado Federal.
§ 2? A fiscalização de que trata esta lei respeitará os princípios
de independência e harmonia entre os Poderes' do Estado, será exercida
de modo geral e permanente, e poderá ser objeto de iniciativa de qualquer membro do Congresso Nacional.
Dos Órgãos Incumbidos da Fiscalização'
Art. 3? São instituídos, como órgãos incumbidos da fiscalização,
duas Comissões Permanentes, uma na Câmara dos Deputados e outra
no Senado Federal, ambas denominadas «Comissão de Fiscalização e
Controle».
§ I? Compete a cada uma das Mesas das Câmaras do Congresso
N acíonal fixar o número de integrantes da Comissão de Fiscalização e
Controle, obedecendo, na sua composição, o critério da proporcionalidade partidária.
§ 2? A indicação dos membros dessas Comissões obedecerá às
normas regimentais que disciplinam a composição das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
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Das Atribuições dos Órgãos de Fiscalização
Art. 4? Para cumprimento de suas atribuições as Comissões de
Fiscalização e Controle, obedecidos os preceitos constitucionais e na
forma regimental, poderão:
I - solicitar a convocação de Ministros de Estado e dir-igentes de entidade da administração indireta;
II - solicitar, por escrito, informações à administração
direta e à indireta sobre matéria sujeita a fiscalização;
1I1 - requisitar documentos públicos necessários à eluc idação do fato objeto da fiscalização;
IV -

providenciar a efetuação de perícias e diligências.

§ I? Somente a Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado
Federal poderá dirigir-se à Presidência da República para solicitar informações ou documentos de interesse da respectiva Comissão de Eiscalização e Controle.
§ 2? Serão assinados prazos não inferiores a dez dias para cumprimento das convocações, da prestação de informações, requisição de
documentos públicos e realização' de diligências e perícias.
§ 3? O descumprimento do disposto no parágrafo anterior erisejará a apuração da responsabilidade do infrator, de acordo com a legislação processual pertinente.
§ 4? Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, serão anunciados com estas classificações, as quais
deverão ser rigorosamente observadas, sob pena de responsabilidade
de quem os violar, apurada na forma da lei.

Art. 5? Ao concluir a fiscalização, a respectiva Comissão fará relatório circunstanciado, com indicação - se for o caso - dos respcnsáveis e das providências cabíveis, devendo sobre o mesmo manifestarse, por maioria de votos, o Plenário da respectiva Casa do Congresso
Nacional.
Parágrafo único. A matéria que for objeto de apuração por Comissão da Câmara dos Deputados ou Senado Federal fica excluída de apuração simultânea por qualquer instância administrativa.
Art. 6? As despesas destinadas ao funcionamento das duas Comissões de Fiscalização e Controle, ora instituídas, correrão à conta
das dotações orçamentârias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Art. 7?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1984.
SENADOR LOMANTO JÚNIOR
I'? Vice-Presidente,
no exercício da Presidência
LEI N? 7.296, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Concede pensão especial a Ina/do Raul
de Araújo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica concedida a Inaldo Raul de Araújo, filho de Antônio
Raul de Araújo e N oemia Maria de Araújo, considerado inválido em decorrência da explosão acidental de uma granada de lança-rojão, em 23
de agosto de 1967, em local onde o Exército realizava uma exposição de
material bélico, pensão especial, mensal, equivalente a 2 (duas) 'vezes o
salário mínimo vigente no País.
Art. 2? O benefício instituído por esta lei é instranferível e
extinguir-se-á com a morte do beneficiário.
Art. 3? A despesa decorrente deste lei correrá à conta de Encargos Gerais da União - Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data. de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
LEI N? 7.297, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a criação de cargos no
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Ficam criados no Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, no Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, código TRE-DAS-lOO, os seguintes cargos
de provimento em comissão:
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I - na Categoria Direção Superiores, 6 (seis) cargos de
Diretor de Subsecretaria, código TRE-DAS-IOl;
11 - na Categoria Assessoramento Superior, 1 (um) cargo
de Assessor, código TRE-DAS-I02.
Art. 2? As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, ou de outras para esse fim destinadas.
Art. 3? Aplicam-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Goiás, relativamente à sua Secretaria, as disposições do artigo 5? da
Lei n? 7.178, de 19 de dezembro de 1983.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção
das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos
em trimestres anteriores, foram publicados
no Diário Oficial até o último dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retifícacões e republícaçõea
publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

I -

DECRETO LEGISLATIVO

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso IH, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 41, DE 1984
Autoriza o Senhor Presidente da República a se ausentar do País no dia 25 de outubro do corrente ano, a fim de inaugurar
oficialmente a entrada. em funcionamento
da Central Hidrelétrica de Itaipu.

Art. I? É o Senhor Presidente da República, João Baptista de
Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar-se do País no dia 25 de outubro do corrente ano, a fim de inaugurar oficialmente a entrada em funcionamento da Central Hidrelétrica de Itaipu.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de setembro de 1984.
SENADOR MOACYR DALLA
Presidente
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de dezembro de 1984)
Gratificação de Desempenho da Atividade de Piscalizacão do Trabalho - Concede (Decreto-lei n:' 2.202, de 27 de dezembro de 1984)
Gratificação de Desempenho - Atividades
Previdenciárias
Instituição
(Decreto-lei n" 2.165, de 2 de outubro de
1984)

ÍNDICE REMISSIVO

Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias - V. Departamento
N acionai de Estradas de Rodagem
Gratificação de Desempenho de Função
Essencial à Prestação Jurisdicional Proventos --'--- Incorporação (Decreto-lei
n? 2.199, de 26 de dezembro de 1984)
Gratificação de Função Policial - Proventos - Incorporação (Decreto-lei n?
2.196, de 26 de dezembro de 1984)
Gratificação de Incentivo à Atividade
Agronômica - Engenheiros Agrônomos
- Concede (Decreto-lei n" 2.189, de 26
de dezembro de 1984)
Gratificação de Incentivo à Atividade
Médica - Hospital das Forças Armadas
- Concessão (Decreto-lei n:' 2.198, de 26
de dezembro de 1984)
Gratificação de Incentivo à Atividade
Odontológica - Hospital das Forças Armadas - Concede (Decreto-lei n'' 2.198,
de 26 de dezembro de 1984)
Gratificação Judiciária - Poder Judiciário da União e do DF e dos Territórios
Funcionários
Concede
(Decreto-lei n? 2.173, de 19 de novembro
de 1984)
Gratificação de Representação de Atividade
Diplomática
Diplomatas
{Decreto-lei n?2.190, de 26 de dezembro
de 19841

H
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
Médico - V. Gratificação de Incentivo à
Atividade Médica
Dentista - V. Gratificação de Incentivo
à Atividade Odontológica

I
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO portação de Café

v.

Ex-

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - Bens importados
Isenção (Decreto-lei n?
2.168, de 29 de outubro de 1984)
Serviços de Transporte Ferroviário ou
Metroviário - Empresas concesisonérias - Isenta (Decreto-lei n? 2.180, de 4
de dezembro de 1984)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI - Bens importa-
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dos - Isenção (Decreto-lei n:' 2.168, de
29 de outubro de 1984)
Serviços de Transporte Ferroviário ou
Metroviário - Empresas concessionárias - Isenta (Decreto-lei n:' 2.180, de 4
de dezembro de 1984)
IMPOSTO DE RENDA - Legislação Altera (Decreto-lei n? 2.182, de 11 de dezembro de 1984)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICACOES - Institui (Decreto-lei n?
2.186, de 20 de dezembro de 1984)
IMPOSTO UNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTíVEIS LíQUIDOS E
GASOSOS
Legislação
Altera.
(Decreto-lei n:' 2.184, de 20 de dezembro
de 19841
IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS Isenção Fiscal - Prazo - Prorroga
(Decreto-lei n? 2.208, de 28 de dezembro
de 1984)
INALDO RAUL DE ARAUJO - Pensão
Especial - Concessão (Lei n:' 7.296, de
20 de dezembro de 1984)
INCENTIVO FISCAL
Restabelece
(Decreto-lei n:' 2.181, de 10 de dezembro
de 1984)
INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS - Empresas Nacionais -Sociedades Anônimas Abertas - Equiparação
(Decreto-lei n? 2.203, de 27 de dezembro
de 1984)
INCENTIVO FUNCIONAL - Sanitarista
- Porcentagem - Altera (Decreto-lei n:'
2.195, de 26 de dezembro de 1984)
INSPETOR DE ABASTECIMENTO - V.
Gratificação de Desempenho das Atividades de Fiscalização em Abastecimento
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - lAPAS - V.
Instituto da Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAçÃO E REFORMA AGRÁRIA - Imóvel - Município de Campo Largo (PR)
- Doação (Lei n:' 7.230, de 22 de outubro
de 1984)
Imóvel - Município de Queimadas (BA)
- Doação (Lei n? 7.294, de 19 de dezembro de 1984)
Imóvel - Município do Rio de Janeiro
(RJ) - Doação (Lei n ? 7.226, de 15 de outubro de 1984)
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Ministério da Agricultura - Competência - Transfere (Lei n? 7.231, de 23 de
outubro de 1984)
Regime Jurídico de Pessoal - Dispõe
(Lei n? 7.231, de 23 de outubro de 1984)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO - IPASE - Vencimentos e
Cargos - Altera (Lei n? 7.293, de 19 de
dezembro de 1984)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
CONGRESSISTAS - IPC - Segurados
obrigatórios - Contribuições - Pensões - Altera (Lei n? 7.266, de 4 de de.zembro de 1984)

IRAHY MOUTINHü - Reforma - Aprovação (Decreto Legislativo n? 53, de
1984)

J
JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS
CAUSAS - Funcionamento - Criação
- Dispõe (Lei n? 7.244, de 7 de novembro de 1984)
JUÍZES - V. Servidor Público
JUSTIÇA ELEITORAL - V. Crédito Especial
JUSTIÇA G RATUITA - Edital - Jornal
oficial - Publicação (Lei n? 7.288, de 18
de dezembro de 1984)

Edital - Outros jornais - Publicação
- Dispensa (Lei n:' 7.288, de 18 de dezembro de 1984)
JUSTIÇA DO TRABALHO - V. Crédito
Suplementar

L
LEI DE FALENCIAS - Alteração (Lei n:'
7.274, de 10 de dezembro de 1984)
LEI ORGANICA DOS PARTIDOS POLíTICOS - Voto cumulativo - Definição
(Lei n? 7.222, de 2 de outubro de 1984)

M
MAGISTRATURA - V. Remuneração

MAGISTRATURA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - V. Remuneração
MARCELLE JAULENT DOS REIS IBEATRIX REYNAL) - Pensão especial -

Concede (Lei n? 7.286, de 18 de dezembro
de 1984)

MEDALHA EDUARDO GOMES - APLICAÇA0 E ESTUDO - Cria (Lei n:'
7.243, de 6 de novembro de 1984)
MÉDICO - V. Servidor Público
MEDICO DE SAÚDE PÚBLICA - V.
Servidor Público
MÉDICO VETERINÁRIO - V. Servidor
Público
METEOROLOGISTA - V. Servidor Público
MICROEMPRESA - Estatuto - Normas
- Estabelece (Lei n:' 7.256, de 27 de novembro de 1984)
MINISTERIO DA AERONAuTICA - Ensino - Dispõe (Lei n:' 7.233, de 29 de outubro de 1984)
V. Alberto Santos Dumont
V. Crédito Suplementar
V. Medalha Eduardo Gomes - Aplicação e Estudo
MINISTERIO DA AGRICULTURA - V_
Crédito Suplementar
V. Instituto N acional de Colonização e
Reforma Agrária
V. Gratificação de Incentivo à Atividade
Agronômica
MINISTERIO DAS COMUNICAÇOES V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA - Gratificação de Apoio à Ativ idade de Ensino - Textos - Aprova
(Decreto Legislativo n:' 66, de 1984)
V. Crédito Especial,
V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DO EXERCITO - V_ Crédito Especial
- V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DA FAZENDA - V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DO INTERIOR - V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DA JUSTIÇA - Grupo Policia Civil - Gratificação - Aprova
(Decreto Legislativo n" 59, de 1984)
MINISTERIO DA MARINHA - V_ Crédito Suplementar

iNDICE REMISSIVO

MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA
- V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Fiscais de
Contribuições Previdenciárias - Gratificação de Desempenho - Aprova (Decreto Legislativo n'' 55, de 1984)
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES - V. Gratificação de Representação de Atividade Diplomática
MINISTERIO DA SAUDE - V. Crédito
Especial
- V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DO TRABALHO - V_ Crédito Suplementar
MINISTERIO DOS TRANSPORTES - V_
Crédito Suplementar
MOEDA ESTRANGEIRA - V. Débitos
MOTORISTA OFICIAL - V. Servidor PÚblico
MUNICÍPIOS - V. Segurança Nacional
MUSEÚLOGO - Profissão - Regulamentação (Lei n? 7.287, de 18 de dezembro de
19841

o
OPERAÇÃO DE CREDITO - Governo do
Distrito Federal - Autoriza (Lei n:'
7.279, de 10 de dezembro de 1984)

ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
- Exercício de 1985 - Despesa - Fixa
(Lei n" 7.277, de 10 de dezembro de 1984)
Exercício de
(Lei n? 7.277,
ORÇAMENTO
Exercício de
(Lei n? 7.276,
Exercício de
(Lei n:' 7.276,

1985 - Receita - Estima
de 10 de dezembro de 1984)
GERAL DA UNIÃO 1985 - Despesa - Fixa
de 10 de dezembro de 1984)
1985 - Receita - Estima
de 10 de dezembro de 1984)

p
PENSÃO ESPECIAL Souza Naves

PENSÃO POLICIAL-MILITAR - Territórios do Amapá e Roraima - Beneficiários - Institui (Lei n" 7.284, de 11 de dezembro de 1984)
PEREGRINO MARIA CARNEIRO DE LIMA - OSM - Pensão Especial - Concede (Lei n:' 7.239, de 5 de novembro de
19841
Pensão Especial - Concede (Lei n:'
7.241, de 5 de novembro de 1984)
PERITO - V. Código de Processo Penal
PESSOAL CIVIL - V. Remuneração
PESSOAL MILITAR - V. Remuneração
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS - Fiscal do Trabalho - Alteração
(Decreto-lei n" 2.202, de 27 de dezembro
de 19841
Procurador da Fazenda Nacional - Alteração (Decreto-lei n:' 2.187, de 26 de dezembro de 1984)
V. Servidor Público
PODER EXECUTIVO - V. Fiscalização
POLICIA CIVIL - Gratificação - V. Ministério da Justiça
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - V. Estatuto
POLICIA MILITAR - Território Federal
do Amapá - Efetivo - Fixa (Lei n:'
7.229, de 22 de outubro de 1984)
Território Federal de Roraima - Efetivo - Fixa (Lei n:' 7.257, de 28 de novembro de 1984)
V. Pensão Policial-Militar
POLÍTICA NACIONAL DE INFORMÁTICA - Dispõe (Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984)
POLÍTICA SALARIAL - Salários - Índices - Altera (Lei n? 7.238, de 29 de outubro de 1984)

PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA Crédito Especial
-

V. Antônia de

PENSÃO ESPECIAL - V. Augusto Bento
Cirlno
V. Marcelle J aulent dos Reis (Beatrix
Reynal)
V. Peregrino Maria Carneiro de Lima OSM
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V_

V. Crédito Suplementar

PRESIDENTE DA REPÚBLICA - Afastamento do País - Autorização (Decreto
Legislativo n? 58, de 1984)
Contas (1980) - Aprovação (Decreto Legislativo nr 56, de 1984)
Contas (1981) - Aprovação (Decreto Legislativo n'' 57, de 1984)
Subsídios e verbas de representação Fíxa (Decreto Legislativo n:' 62, de 1984)
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PREVIDENCIA SOCIAL - Benefícios Reajuste - Dispõe (Decreto-lei n" 2.171,
de 13 de novembro de 1984)
Débitos - Recolhimento (Decreto-lei n?
2.167, de 22 de outubro de 1984)

Gratificação de Incentivo à Atividade
Médica - Aprovação (Decreto Legislativo n:' 44, de 1984)
Prefeituras e Autarquias Municipais Débitos - Recolhimento (Decreto-lei n?
2.175, de 27 de novembro de 1984)
PROCURADOR DA FAZENDA NACIO·
NAL
Carreira
Restabelece
(Decreto-lei n:' 2.192, de 26 de dezembro
de 19841
Vencimentos básicos - Fixa (Decretolei n? 2.192, de 26 de dezembro de 1984)
V. Plano de Classificação de Cargos
PROGRAMA AGLOMERADOS URBA·
NOS - AGLURB - Empréstimo interno - Autoriza (Lei n" 7.234, de 29 de outubro de 1984)
PROVENTOS - V. Remuneração
PSICÓLOGO - V. Servidor Público
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - V{ Justiça
Gratuita

Q
QUADRO PERMANENTE DAS SECRETARIAS DAS SEÇOES JUDICIARIAS
- Justiça Federal de Primeira Instância
- Cargos - Cria (Lei n? 7.246, de 13 de
novembro de 1984)

R
REDE FERROVIARIA FEDERAL SI A RFFSA - Bases - Fixa (Decreto-lei n?
2.178, de 4 de dezembro de 1984)
REMUNERAÇÃO - Câmara dos Deputados - Proventos - Reajuste (Lei n?
7.259, de 3 de dezembro de 1984)
Câmara dos Deputados - Reajuste (Lei
n? 7.259, de 3 de dezembro de 1984)
Câmara dos Deputados - Salários Reajuste (Lei n:' 7.259, de 3 de dezembro
de 19841
Câmara dos Deputados - Vencimentos
- Reajuste (Lei n:' 7.259. de 3 de dezembro de 1984)
Magistratura Federal do Distrito Federal e dos Territórios
Reajuste

(Decreto-lei n? 2.205, de 27 de dezembro
de 1984)
Magistratura Federal do Distrito Federal e dos Territórios - Valores e Percentuais - Altera (Decreto-lei n:' 2.172, de
19 de novembro de 1984)
Pessoal civil - Poder Executivo - Reajuste (Decreto-lei n? 2.204, de 27 de dezembro de 1984)
Pessoal Militar - Saldo-base - Reajuste (Decreto-lei n:' 2.201, de 27 de dezembro de 1984)
Senado Federal - Reajuste (Lei n?
7.260, de 3 de dezembro de 1984)
Servidores Civis do Distrito Federal Vencimentos, salârios e proventos Reajusta (Decreto-lei n? 2.210, de 28 de
dezembro de 1984)
Servidor Público - Limite - Reajuste
(Decreto-lei n? 2.206, de 28 de dezembro
de 1984)
Supremo Tribunal Federal - Secretaria
- Reajuste (Decreto-lei n'' 2.209. de 28
de dezembro de 1984)
Tribunal de 'Contas do Distrito Federal
- Vencimentos - Altera (Decreto-lei n?
2.177, de 3 de dezembro de 1984)
Tribunal de Contas da União - Magistratura - Reajuste (Decreto-lei n? 2.205,
de 27 de dezembro de 1984)
RESERVA DE CONTINGENCIA - V.
Crédito Suplementar
REVERSÃO - Terreno - Município de
Barra do Garças (MT) - Autoriza (Lei
n? 7.285, de 22 de dezembro de 1984)
Terreno - Município de Rio Pomba
(MG) - Autoriza (Lei n? 7.272, de 10 de
dezembro de 1984)
Terreno - Município de São Francisco
do Sul (SC) - Autoriza (Lei n? 7.255, de
26 de novembro de 1984)

s
SALÁRIOS - V. Política Salarial
- V. Remuneração
SANITARISTA - V. Incentivo Funcional
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
- Categorias funcionais privativas V. Plano de Classificação de Cargos
SEGURANÇA NACIONAL - Municipios
Descaracterização (Decreto-lei n:'
2.183. de 19 de dezembro de 1984)

ÍNDICE REMISSIVO

SENADO FEDERAL - V. Crédito Suplementar
- V. Remuneração
SERVIÇO MILITAR - Ciências Médicas
- Estudantes e profissionais - Prorrogação de tempo de serviço - Altera (Lei
n:' 7.264, de 4 de dezembro de 1984)
.

SERVIDOR PÚBLICO - Agente de Portaria - Categoria Funcional - Estrutura
- Altera (Lei n?7.236, de 29 de outubro
de 1984)
Área Jurídica - V. Gratificação de Desempenho
Atividades Previdenciárias - V. Gratificação de Desempenho
Bibliotecário - Categoria Funcional Estrutura - Altera (Lei n? 7.235, de 29
de outubro de 1984)
Civil - V. Consignações
Comissão de Inquérito - Servidor Participação - Autoriza (Lei n:' 7.275,
de 10 de dezembro de 1984)
Distrito Federal - Servidores - Reposicíonamento (Lei n? 7.225, de 15 de outubro de 1984)
Enfermeiro - Categoria Funcional Estrutura - Altera (Lei n'' 7.261, de 3 de
dezembro de 1984)
Engenheiro Florestal - Categoria Funcional - Estrutura - Altera (Lei n?
7.236, de 29 de outubro de 1984)
Engenheiro de Pesca - Categoria Funcional - Valores de retribuição - Fixa
(Lei n? 7.240, de 5 de novembro de 1984)
Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool Categoria Funcional - Estrutura - Altera (Lei n" 7.249, de 13 de novembro de
1984)
Gratificação de Incentivo à Atividade
Médico-Veterinária - Institui (Decretolei n? 2.188, de 26 de dezembro de 1984)
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
da Justiça do Trabalho - Categoria
Funcional - Estrutura - Dispõe (Lei
n y 7.267, de 5 de dezembro de 1984)
Grupo-Policia Federal - V. Gratificação de Função Policial
Médico - Categoria Funcional - Estrutura - Altera (Lei n? 7.242, de 5 de novembro de 1984)
Médico de Saúde Pública - Categoria
Funcional - Estrutura - Altera (Lei n:'
7.242, de 5 de novembro de 1984)
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Médico Veterinário - Categoria Funcional - Estrutura - Altera (Lei n:' 7.242,
de 5 de novembro de 1984)
Meteorologista - Categoria Funcional
- Estrutura - Altera (Lei n? 7.272, de
10 de dezembro de 1984)
Motorista Oficial - Categoria Funcional - Estrutura - Altera (Lei n? 7.236,
de 29 de outubro de 1984)
Psicólogo - Categoria Funcional - Estrutura - Altera (Lei n:' 7.254, de 26 de
novembro de 1984)
Suplente de Juiz do Trabalho Presidente
da Junta de Conciliação - Cargos Dispõe (Lei n? 7.221, de 2 de outubro de
19841
Tesoureiros - Equivalência Salarial Aprovação (Decreto Legislativo n? 60,
de 1984)
Tribunal Marítimo - Juiz-Presidente Vantagens - Altera (Lei n? 7.248, de 13
de novembro de 1984)
Tribunal Marítimo - Juiz - Vantagens
- Altera (Lei n:' 7.248, de 13 de novembro de 1984)
V. Remuneração

SERVIDORES CIVIS DO DISTRITO FE·
DERAL - V. Remuneração
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA·
çÃO - V. Caderneta de Poupança
SOCIEDADES ANÚNIMAS ABERTAS V. Incentivos Fiscais e Financeiras
SOCIEDADES MERCANTIS - Constituição - Simplificação - Autoriza (Lei n?
7.292, de 19 de dezembro de 1984)
SUPLENTE DE JUIZ - V. Servidor PÚblico
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - V.
Remuneração

T
TAXA DE MELHORAMENTOS DOS
PORTOS - Isenção - Dispõe (Decretolei n:' 2.185, de 20 de dezembro de 1984)
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO - V.
Gratificação de
Atividade TécnicoAdministrativo
TECNICO DE PLANEJAMENTO - V.
Gratificação de Atividade TécnicoAdministrativo
TELECOMUNICAÇOES - V. Imposto sobre Serviços de Comunicações
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TERRENO - V. Reversão
TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA V. Polícia Militar
TERRITÚRIO FEDERAL DE RORAIMA
- V. Polícia Militar
TRANSPORTADOR RODOVIARIO AU·
TONüMü DE BENS - Atividade Define (Lei n? 7.290, de 19 de dezembro
de 1984)

TRANSPORTE AEREü - Passagens e
Fretes - Concessão - Altera (Lei n:'
7.262, de 3 de dezembro de 1984)
TRANSFERBNCIAS A ESTADOS. DIS·
TRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS V. Crédito Suplementar
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO
FEDERAL - V. Remuneração
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO V. Crédito Suplementar
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
ESTADO DE GOIÁS - Secretaria Cargos - Cria (Lei n? 7.297, de 20 de dezembro de 1984)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Estado de São Paulo - Quadro Permanente - Alteração (Lei n" 7.263, de 3 de
dezembro de 1984)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
- Cargos - Extinção - Dispõe (Lei n:'
7.247, de 13 de novembro de 1984)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA TERCEIRA REGIÃO - Cargos Criação - Dispõe (Lei n:' 7.247, de 13 de
novembro de 1984)

'I'RATADOS - V. Atos Internacionais

v
VANTAGEM PESSOAL Quintos Funções diplomáticas - Exercício no
exterior (Decreto-lei n? 2.174, de 26 de
novembro de 1984)
VENCIMENTOS - V. Remuneração
VIAGEM INTERNACIONAL - Texto
Aprova (Decreto Legislativo n? 65, de
1984)
VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA Subsídios e verbas de representação Fixa (Decreto Legislativo n? 62, de 1984) •

ÍNDICE DO APENSO

A
AFASTAMENTO DO PAIS dente da República

V. Presi-

p
PRESIDENTE DA REPÚBLICA - Afastamento do País - Autoriza (Decreto
Legislativo n:' 41, de 28 de setembro de
1984)

