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AAAnnneeexxxooo   III   

PPPlllaaannnooo   RRReeeaaalll   –––   HHHiiissstttóóórrriiicccooo   CCCooonnnssstttiiitttuuuccciiiooonnnaaalll  
 

 
 

 

Exposição de Motivos da MP do Plano Real 

 
E.M. Interministerial Nº 205/MF/SEPLAN/MJ/MTb/MPS/MS/SAF  
Brasília, 30 de junho de 1994 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,  
Com a presente Medida Provisória, o Programa de Estabilização Econômica conduzido pelo 
Governo de Vossa Excelência chega à sua terceira fase, marcada pela entrada em circulação 
de uma nova moeda nacional de poder aquisitivo estável -- o Real.  
2. A partir de 1º de julho, com a entrada da nova moeda, os brasileiros começarão a sentir os 
efeitos da queda decisiva da inflação. Cabe recapitular as medidas preparatórias que, 
cuidadosamente elaboradas e implementadas ao longo dos últimos doze meses, permitem a 
Vossa Excelência transmitir ao País a convicção de que a vitória agora conquistada sobre a 
inflação nada tem de artificial ou efêmera, mas inaugura um ciclo duradouro de estabilidade, 
prosperidade crescente e -- o que é mais importante -- de justiça social na história brasileira.  
I – Plano Real  
3. O Programa de Estabilização Econômica ou Plano Real, como também tem sido chamado, 
foi concebido e vem sendo implementado em três etapas:  
a) o estabelecimento do equilíbrio das contas do Governo, com o objetivo de eliminar a 
principal causa da inflação brasileira;  
b) a criação de um padrão estável de valor que denominamos Unidade de Valor -- URV;  
c) a emissão desse padrão de valor como uma nova moeda nacional de poder aquisitivo 
estável -- o Real.  
4. A primeira etapa, de ajuste das contas do Governo, teve início em 14 de junho de 1993 com 
o programa de Ação Imediata -- PAI, que estabeleceu um conjunto de medidas voltadas para a 
redução e maior eficiência dos gastos da União no exercício de 1993; recuperação da receita 
tributária federal; equacionamento da dívida de Estados e Municípios para com a União; maior 
controle dos bancos estaduais; início do saneamento dos bancos federais e aperfeiçoamento 
do programa de privatização.  
5. O aprofundamento do ajuste fiscal foi viabilizado a partir da aprovação, pelo Congresso 
Nacional, da proposta de Emenda Constitucional de iniciativa de Vossa Excelência criando o 
Fundo Social de Emergência. A vigência do Fundo, que consiste essencialmente num 
mecanismo transitório de desvinculação de receitas, atenua a excessiva rigidez dos gastos da 
União ditada pela Constituição de 1988 e, assim, possibilita o equilíbrio orçamentário dentro de 
limites estreitos, mas exequíveis, até o fim de 1995.  
6. Esse objetivo foi alcançado na revisão da proposta orçamentária de 1994, que apresenta 
resultado operacional equilibrado. O mesmo equilíbrio se verificará na proposta orçamentária 
para 1995, ainda em elaboração.  
7. A determinação com que o Governo de Vossa Excelência vem perseguindo o equilíbrio e 
resistindo às pressões pela expansão do gasto, na execução orçamentária, explica os 
resultados já alcançados. O exercício de 1993 encerrou-se com um superávit operacional do 
setor público (incluindo União, Estados e Municípios e empresas estatais) igual a 0,25 por 
cento do PIB, e o primeiro trimestre deste ano com um superávit igual a 1,00 por cento do PIB. 
A consistência desses resultados fiscais e a firmeza da vontade política para reiterá-los 
constituem o verdadeiro alicerce sobre o qual a nova moeda vem agora se assentar.  
8. Embora suficiente para imprimir confiabilidade ao REAL, o equilíbrio fiscal obtido, para ser 
duradouro, requer mudanças adicionais no arcabouço administrativo e financeiro do Estado 
brasileiro, envolvendo alterações da Constituição no que respeita a organização federativa, 
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sistema tributário, elaboração do orçamento, funcionalismo, previdência social e intervenção no 
domínio econômico. O Governo de Vossa Excelência encaminhou ao Congresso Nacional um 
conjunto de sugestões nesse sentido, com vistas à revisão constitucional prevista pelo art. 3º 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O fim da revisão, sem a apreciação dos 
pontos mencionados, deixa para o Presidente e o Congresso a serem eleitos o desafio de 
viabilizar as reformas necessárias. Não se recusará ao Governo de Vossa Excelência, 
entretanto, o crédito de haver contribuído decisivamente para difundir na sociedade brasileira a 
consciência de que o equilíbrio fiscal duradouro é condição fundamental para que a 
estabilização da economia frutifique em desenvolvimento sustentado a longo prazo.  
9. A segunda etapa do Programa de Estabilização foi inaugurada com a publicação da 
Exposição de Motivos nº 395 de 7 de dezembro de 1993, que definiu as linhas gerais do 
Programa e teve continuidade com a edição da Medida Provisória nº 434, de 28 de fevereiro de 
1994, aprovada pelo Congresso Nacional na forma de Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, 
que criou a URV e previu sua posterior transformação no Real.  
10. Neutralizada a principal causa da inflação, que era a desordem das contas públicas, a 
criação da URV proporcionou aos agentes econômicos uma fase de transição para a 
estabilidade de preços. Padrão de valor que se integrou ao Sistema Monetário Nacional, com 
sua cotação fixada diariamente pelo Banco Central do Brasil com base na perda do poder 
aquisitivo do Cruzeiro Real, a URV veio restaurar uma das funções básicas da moeda, 
destruída pela inflação: a função de unidade de conta estável para denominar contratos e 
demais obrigações, bem como para referenciar preços e salários.  
11. A introdução da URV nas relações econômicas começou pela conversão dos salários e 
benefícios previdenciários. Isto atendeu a considerações jurídicas, mas sobretudo a uma 
preocupação com a eqüidade social.  
12. O pressuposto básico do Plano Real, na fase da URV, foi o da neutralidade distributiva. 
Para evitar as distorções que comprometeram o êxito de outras políticas anti-inflacionárias, 
notadamente o Plano Cruzado, seria essencial que a conversão dos contratos para a URV não 
interferisse no equilíbrio econômico das relações reguladas por esses contratos. No caso dos 
salários e benefícios, a aplicação deste critério excluía tanto a conversão "pelo pico", que traria 
de volta a espiral inflacionária depois de uma efêmera euforia de consumo, como a conversão 
"pelo piso", que imporia prejuízos injustificáveis aos trabalhadores e teria forte impacto 
recessivo sobre a economia. A alternativa foi a conversão pela média de quatro meses, 
levando em conta a periodicidade da atualização monetária dos salários conforme a política 
vigente quando da introdução da URV.  
13. O intenso escrutínio a que esta regra de conversão foi submetida no Congresso Nacional, 
na Justiça e por especialistas e independentes esvaziou a alegação de "perdas salariais". Vale 
citar, a propósito o voto do Excelentíssimo Senhor Doutor Rubens Tavares Aidar, juiz relator do 
dissídio da greve dos metalúrgicos de São Paulo. Segundo ele, a Lei nº 8.880 "teve extremo 
cuidado com a proteção constitucional, legal e real dos salários". E acrescenta : '' a par da 
garantia de irredutibilidade, a lei nova está dando ao salário uma vantagem inédita, pois com a 
conversão em URV o salário passa a acompanhar dia-a-dia a inflação. Esta vantagem é por 
demais preciosa, devendo ser defendida com todas as forças pelos trabalhadores".  
14. Não obstante a inconsistência da argumentação sobre "perdas", o Deputado Neuto de 
Conto, relator das Medidas Provisórias da URV no Congresso Nacional, teve o cuidado de 
incluir em seu substitutivo, após ampla negociação com os representantes do Governo, uma 
salvaguarda adicional para os trabalhadores: a garantia de reposição de eventuais diferenças a 
menor entre os salários efetivamente percebidos nos quatros meses subseqüentes à 
conversão para URV e os que teriam sido pagos no mesmo período se a política salarial 
anterior ainda estivesse em vigor.  
15. Mais do que inconsistente, francamente descabida foi a alegação de que os salários 
estariam "congelados" após a conversão para URV. Na verdade, ao contrário de congelados, 
os salários estiveram totalmente indexados nesta fase do Plano. Dado que a paridade da URV 
ao Cruzeiro Real segue, com a taxa de câmbio, a inflação do próprio mês, e o salário é 
apurado e pago no conceito de caixa, ou seja, pela URV do dia do pagamento, não há risco de 
perda salarial ocasionada pela inflação. Esta é uma proteção mais efetiva do que qualquer 
política salarial adotada ou proposta anteriormente, inclusive a reposição plena pela inflação 
passada.  
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16. De resto, a Lei nº 8.880 preserva integralmente o princípio da livre negociação com vistas a 
aumentos reais de salário, com o que os valores em URV resultantes da conversão pela média 
se tornam na verdade "piso", e não "teto".  
17. As dúvidas ainda porventura existentes caem por terra em vista da informação apurada 
sobre o comportamento efetivo dos salários. O acompanhamento feito pela confederação 
Nacional da Indústria registrou crescimento da massa salarial real paga pela indústria de 8,8 
por cento em março e de 3,4 por cento em abril, sempre em relação ao mês anterior. Como o 
emprego permaneceu estável pelo segundo mês consecutivo, após um período de oito meses 
de queda, isto significa aumento salarial real de 10,5 por cento nos dois meses seguintes à 
conversão para URV.  
18. Os dados mostram, em suma, que a sistemática de conversão não só preservou o valor 
dos salários, como permitiu ganhos reais. Não se dispõe de informação para outros setores do 
mercado de trabalho, mas nada indica que a evolução aí tenha sido diferente da verificada na 
indústria.  
19. Dos salários e benefícios previdenciários, a introdução da URV se estendeu aos preços 
privados, aos contratos pré-fixados e pós-fixados, aos contratos financeiros, às tarifas e preços 
públicos e, finalmente, aos contratos continuados com cláusulas de reajuste.  
20. A preocupação permanente do Governo nesse processo foi preservar ao máximo a livre 
negociação dos contratos entre as partes, tendo em vista a manutenção do equilíbrio 
econômico financeiro e o respeito ao ato jurídico perfeito, sem as rupturas e casuísmos 
observados em planos anteriores. Esse objetivo foi exaustivamente perseguido em inúmeras 
reuniões intermediadas pelo Ministério da Fazenda. Muitos resultados positivos foram 
alcançados, na medida em que os agentes econômicos foram estimulados a trocar a 
inflexibilidade pelo diálogo.  
21. A adoção da URV nas transações entre empresas foi conduzida de modo cauteloso, 
visando evitar maiores tensões entre o comércio e a indústria, entre o atacado e o varejo, entre 
os prestadores e os compradores de serviços. Para facilitar essas negociações, o Governo 
baixou uma série de normas permitindo a emissão de faturas e duplicatas em URV. A cobrança 
indevida de tributos (PIS, COFINS, ICMS) sobre a correção monetária das transações foi 
eliminada, introduzindo maior justiça fiscal e rompendo mais esse elo do processo inflacionário.  
22. A ampla disseminação da URV por toda a economia atesta o êxito dessas medidas. 
Pesquisas sucessivas sinalizam que cada vez mais a URV foi sendo utilizada como padrão de 
referência de preços e contratos. Ao transformar negócios pré-fixados em pós-fixados, o novo 
padrão monetário exerce um importante papel didático, obrigando os agentes econômicos a 
uma análise mais criteriosa de seus custos, eliminando a memória inflacionária de seus 
procedimentos.  
23. Como desdobramento necessário da liberdade concedida à agricultura, comércio e 
indústria para emitirem faturas e duplicatas em URV, o Governo, através do Conselho 
Monetário Nacional, baixou uma série de resoluções permitindo que as instituições financeiras 
efetuassem operações ativas, passivas e de mercado futuro em URV, desde que lastreadas 
em instrumentos comerciais também em URV. Possibilitou-se, dessa forma que o sistema 
financeiro nacional e os segmentos da economia que dele dependem fossem gradualmente 
introduzindo a URV em suas operações, sem turbulências e sem dar espaço aos 
especuladores.  
24. Ao longo dos meses de abril, maio e junho, procedeu-se à conversão em URV dos preços 
públicos e tarifas dos serviços públicos. O grau de complexidade das negociações, envolvendo 
os âmbitos federal, estadual e municipal da administração pública e agentes privados, fez com 
que o governo federal baixasse mais de cem portarias regulamentando preços e tarifas 
públicas. O objetivo fundamental desse trabalho foi preservar o equilíbrio econômico-financeiro 
das empresas públicas, sem ferir o princípio da neutralidade da conversão do ponto de vista do 
usuário final. Conseguiu-se assim que praticamente todos os serviços públicos no País estejam 
operando em URV, à exceção das tarifas de transporte urbano e abastecimento de água de um 
pequeno número de municípios.  
II - Moeda estável, compromisso social  
25. A Medida Provisória ora submetida à elevada apreciação de Vossa Excelência dá 
continuidade às providências sumariadas acima. Marca, na verdade, a colheita dos frutos de 
todo esse trabalho: o momento em que o benefício das vitórias penosamente conquistadas 
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sobre a desordem financeira do Estado brasileiro se tornará finalmente visível para a sociedade 
na forma de uma moeda forte.  
26. Muito além de sua óbvia importância econômica, o passo que o Brasil dá com a entrada em 
circulação do Real tem um alcance social e ético que não podemos deixar de ressaltar neste 
momento.  
27. Nosso País está mergulhado há muitos anos numa crise econômica crônica cuja raiz é 
fiscal, mas cuja expressão mais perversa é a inflação. Temos hoje consciência clara de que a 
inflação crônica é o maior obstáculo para que o Brasil volte a crescer de forma sustentada e 
possa finalmente começar a saldar a imensa dívida social que acumulou para com seu povo ao 
longo de décadas de desenvolvimento excludente e inflação alta, marcado por uma das mais 
brutais concentrações de renda de que se tem notícia no mundo contemporâneo.  
28. Ainda que, em países em vias de desenvolvimento como o Brasil, a inflação elevada possa 
dar lugar a surtos expansionistas de curta duração, ela acaba por comprometer as perspectivas 
de crescimento econômico sustentado, na medida em que deprime a poupança nacional e 
desvia os capitais do investimento produtivo para a especulação financeira e para o exterior.  
29. A inflação que experimentamos há vários anos, bem sabe Vossa Excelência, é o mais 
injusto e cruel dos impostos. Ela penaliza mais pesadamente os mais pobres, os assalariados, 
os aposentados, os que não tem como se proteger da corrida dos preços e assistem 
impotentes à corrosão da sua renda ou das economias de toda uma vida.  
30. Além disso, a inflação crônica é ao mesmo tempo sintoma e fator de agravamento da 
desorganização do Estado, comprometendo drasticamente sua capacidade de fornecer 
serviços básicos, de investir em infra-estrutura, de contribuir para a melhoria dos indicadores 
sociais do País nas áreas de nutrição, educação, saúde, saneamento, habitação, segurança.  
31. As reações defensivas à inflação elevada diluem os laços de solidariedade social, 
exacerbando o individualismo, o corporativismo e a desonestidade. Virtudes como a dedicação 
ao trabalho, o comedimento a previdência são implacavelmente corroídas. Em vez disso, o 
ambiente inflacionário possibilita que alguns aproveitadores obtenham lucros fáceis à custa dos 
incautos ou mais fracos. Já da parte das autoridades públicas, a tolerância ou conivência 
diante da inflação configura um grave equívoco. Sob a aparência de promover a distribuição de 
recursos que na verdade não tem, acabam por minar as chances de desenvolvimento do país e 
agravar as dificuldades dos mais carentes. Não admira, assim, que corrosão inflacionária da 
moeda esteja invariavelmente associada ao agravamento da miséria material e à deterioração 
dos padrões éticos da sociedade.  
32. Levando em conta todos esses efeitos perniciosos da inflação, um estudo recente da 
Conferência Nacional dos Bispos da Alemanha concluiu que "uma ética social cristã 
comprometida precipuamente com a opção pelos pobres precisa procurar instituições que 
contribuam para garantir a estabilidade do valor da moeda em nível nacional e internacional" 
(Conferência Nacional de Bispos da Alemanha, "Boa Moeda para Todos", Papers nº 14 da 
Fundação Konrad Adenauer, 1994). É um conceito que põe na devida perspectiva o esforço do 
Governo de Vossa Excelência em prol da estabilização da economia brasileira.  
III - Os instrumentos da estabilização  
33. A presente Medida Provisória, ao determinar a entrada em circulação do Real, estabelece 
as condições de emissão e lastreamento da nova moeda de forma a garantir sua estabilidade.  
34. Nos últimos anos, o regime que regula a emissão de moeda tem sido o fixado pelo inciso I 
do art. 4º da Lei nº 4.595, segundo o qual o Conselho Monetário Nacional pode autorizar 
emissões de moeda. Em seguida, conforme determina esse dispositivo, o Presidente da 
República encaminha mensagem ao Congresso Nacional solicitando homologação das 
emissões e, via de regra, a homologação ocorre meses depois de as emissões terem sido 
feitas sem respeito a nenhum limite predeterminado. É evidente que este regime é incompatível 
com o ordenamento monetário voltado para a preservação da estabilidade da moeda . Para 
redefinir o processo pelo qual são feitas as emissões, a presente Medida estabelece que a 
competência para autorizar as emissões do Real passe a ser exclusivamente exercida pelo 
Congresso Nacional, a quem cabe pela Constituição Federal, dispor sobre moeda e seus 
limites de emissão .  
35. A competência para emitir moeda vinha sendo, na prática, exercida pelo Conselho 
Monetário Nacional, por força do art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
da Constituição Federal. Esse dispositivo revogou a competência "concorrente" do Conselho 
Monetário Nacional, estabelecida pela Lei nº 4.595, mas permitiu a suspensão dessa 
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revogação por via de lei ordinária. Dessa forma, a Lei nº 8.392, de 30 de novembro de 1991, 
prorrogou a competência do Conselho Monetário Nacional, para a emissão da moeda nos 
termos anteriormente descritos, até que seja aprovada a regulamentação do art. 192 da 
Constituição Federal, dispondo sobre o Sistema Financeiro Nacional, ainda em tramitação no 
Congresso Nacional.  
36. O art. 50 desta Medida Provisória altera a citada Lei nº 8.392, retirando do Conselho 
Monetário Nacional a prerrogativa de emitir moeda. Reconhece-se, assim a competência do 
Congresso Nacional para dispor sobre a matéria. Trata-se aqui, Senhor Presidente , de uma 
modificação substancial no regime monetário do País.  
37. Uma vez removido a arcabouço da Lei nº 4.595 no tocante à emissão, propõe-se ao 
Congresso Nacional a definição de novos procedimentos configurando o novo regime 
monetário. A medida Provisória, nessa linha, não apenas propõe os mecanismos que devem 
regular a emissão de moeda, como também limites quantitativos estritos para tal emissão. Ao 
Conselho Monetário Nacional é dada a faculdade de alterar em apenas 20 por cento os limites 
de emissão fixados pelo Congresso para atender as circunstâncias extraordinárias.  
38. Propõe-se, por outro lado que o Real seja lastreado nas reservas internacionais do país, na 
exata proporção de um dólar americano para cada Real emitido, vinculando parcela das 
reservas internacionais para tal fim, em conta especial do Banco Central.  
39. A paridade cambial a ser obedecida será de US$ 1.00 = R$1.00, por tempo indeterminado. 
A fim de não engessar a taxa de câmbio em lei, o que traria evidentes prejuízos ao exercício 
soberano da política cambial em uma economia mundial em rápida transformação, também se 
dispõe que o Ministro da Fazenda submeterá ao Presidente da República os critérios que o 
Conselho Monetário Nacional deverá obedecer no tocante ao lastreamento do Real, às 
emissões temporárias e à administração das reservas que compõem o lastro, bem como à 
modificação da paridade.  
40. Adicionalmente à garantia oferecida pelo lastro, a Medida Provisória estabelece, ainda, que 
a emissão do Real esteja submetida a limites quantitativos, fixados de forma austera no art. 4º 
da Medida Provisória, para o período de 1º de julho de 1994 a 31 de março de 1995. Melhor 
garantia para a preservação da estabilidade da moeda que ora se cria não pode haver: um 
limite à sua quantidade, independente das pressões que se possam exercer sobre Autoridade 
Monetária para a emissão de moeda, seja em nível político, seja em nível de mercado 
financeiro, determinado apenas pelas previsíveis necessidades de remonetização da economia 
após a queda drástica da inflação . Nada mais simples e efetivo como freio à inflação, como 
demonstram séculos de História Monetária deste e de outros países : para se estancar o 
processo inflacionário há que se restringir a emissão de moeda.  
41. Assim, Senhor Presidente, a Medida Provisória estabelece que caberá ao Congresso 
Nacional, com a sanção de Vossa Excelência, criar os mecanismos para impedir a emissão 
descontrolada de moeda.  
42. Somam-se a estas regras sobre a emissão do Real outros dispositivos sobre aspectos 
operacionais do sistema monetário, que permitirão reforçar a capacidade do Banco Central de 
controlar a expansão de moeda fiduciária:  
a) As instituições financeiras que apresentam insuficiência nos recolhimentos compulsórios ou 
efetuem saques a descoberto da conta Reservas Bancárias ficam sujeitas a custos financeiros 
que deverão corresponder no mínimo aos da linha de empréstimo de liquidez;  
b) As multas pecuniárias, aplicadas pelo Banco Central, no exercício de sua competência legal, 
às instituições financeiras serão substancialmente elevadas;  
c) Os depósitos das instituições financeiras são considerados impenhoráveis e não 
responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, previdenciária, trabalhista ou de outra 
natureza;  
d) Define-se a forma pela qual o Tesouro Nacional deverá utilizar o resultado positivo do Banco 
Central, criando condições para que, em horizonte curto, possa se consolidar a independência 
financeira entre o Banco Central e o Tesouro Nacional.  
IV - A Autoridade Monetária do Real  
43. O funcionamento do novo sistema monetário fica definido por regras simples, cabendo ao 
Congresso Nacional a fixação dos limites de emissão . A operação do sistema caberá ao 
Conselho Monetário Nacional e Banco Central -- os quais, para o desempenho de tal função, 
terão que sofrer reformulações.  
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44. A desejável autonomia da Autoridade Monetária, tanto no que se refere às pressões 
políticas como àquelas provindas do sistema financeiro, impõe uma mudança na composição 
do Conselho Monetário, buscando recuperar a orientação original da Lei nº 4.595 e adaptar-se 
a padrões adotados internacionalmente, acolhidos os aspectos institucionais peculiares da 
realidade brasileira.  
45. Sucessivas mudanças na composição do CMN o tornaram um foro onde a autonomia da 
Autoridade Monetária fica em xeque. A inclusão de representantes do setor privado distorce o 
caráter de instituição pública do Conselho, pois envolve partes interessadas em decisões onde 
deve prevalecer exclusivamente o interesse público e o compromisso com a estabilidade.  
46. A ampliação da representação governamental, por outro lado, tem distorcido o trabalho do 
CMN, tornando-o sensível a pressões advindas de outros integrantes do processo de decisão 
pública, nem sempre sintonizados com a função precípua da Autoridade Monetária, de 
defender a estabilidade da moeda.  
47. Por isso, define-se uma nova composição do CMN, integrado pelos Ministros da Fazenda, 
do Planejamento e Coordenação Geral Presidência da República, e presidente do Banco 
Central. Com isso, assegura-se a compatibilidade das ações do Conselho com o objetivo de 
priorizar a gestão monetária e proteger o Real das pressões políticas e econômicas que 
possam por em risco a estabilidade do padrão monetário do país.  
48. Cria-se também uma Comissão Técnica da Moeda e do Crédito com o objetivo de 
coordenar as políticas fiscal e monetária e propor medidas a serem adotadas pelo CMN, no 
âmbito de sua competência.  
49. A fim de manter um foro onde outros setores do governo federal e de representantes da 
sociedade possam fazer-se ouvir junto ao CMN, a Medida Provisória prevê a constituição de 
sete Grupos Consultivos -- de Normas e Organização do Sistema Financeiro, de Mercado de 
Valores Mobiliários e Futuros, de Crédito Rural, de Crédito Industrial, de Endividamento 
Público, de Política Monetária e Cambial e de Processos Administrativos.  
50. Para reforçar a transparência das ações do Banco Central e sua prestação de contas aos 
Poderes da República, a Medida Provisória estipula que o Presidente do Banco Central 
enviará, através do Ministério da Fazenda, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal, programação monetária trimestral, com estimativas das faixas de variação dos 
principais agregados monetários, de forma compatível com o objetivo de assegurar a 
estabilidade da moeda. Na mesma linha, o Presidente do Banco Central deverá enviar, através 
do Ministro da Fazenda, ao Presidente da República e aos Presidentes das duas Casas do 
Congresso Nacional, relatório trimestral sobre a execução da programação monetária, bem 
como demonstrativo mensal das emissões do Real, acompanhado das razões delas 
determinantes e da posição das reservas internacionais a ela vinculadas.  
V - As conversões para o Real  
51. O Capítulo III da Medida Provisória dispõe sobre a conversão para o Real, em 1º de julho 
de 1994, dos valores e obrigações em Cruzeiros Reais ou URV. O processo de conversão para 
o Real assegura fidelidade ao espírito com que foi definida a reforma monetária, de preservar o 
valor real dos direitos e obrigações, sem interferência nos contratos livremente pactuados.  
52. As disposições deste capítulo cobrem as conversões para o Real dos valores e obrigações 
expressos em URV, daqueles expressos em Cruzeiros Reais, cujas conversões não tiveram 
lugar voluntariamente, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.880, ou aqueles de natureza financeira, 
que não foram convertidos por força do disposto no art. 16 da mesma lei.  
53. Os valores denominados em URV passam automaticamente a ser expressos em igual 
número de Reais, posto que, consoante o art. 2º da Lei nº 8.880, o Real é a denominação que 
a URV passa a ter quando de sua primeira emissão.  
54. São convertidos automaticamente de Cruzeiros Reais em Reais, segundo a paridade 
estabelecida para o dia 1º de julho, as contas correntes, demais depósitos nas instituições 
financeiras, e os depósitos em espécie mantidos no Banco Central.  
55. A conversão das operações ativas e passivas do sistema financeiro que são referenciadas 
à Taxa Referencial -- TR, será precedida de atualização pro rata tempore, desde a data do 
último aniversário até o dia 30 de junho de 1994, inclusive. Na data de aniversário do mês de 
julho, incidirá novamente a TR, pro rata tempore, desde a data de conversão da obrigação.  
56. Num gesto simbólico da importância social da estabilidade monetária, a Medida Provisória 
prevê que, nas operações de conversão de Cruzeiros Reais para o Real, nas instituições 
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financeiras, a soma das parcelas inferiores a um centavo do Real deverá ser recolhida ao 
Tesouro Nacional, para ser utilizada em programas de combate à fome e à miséria.  
57. Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em 1º de julho pela paridade 
definida pelo Banco Central para aquele dia. O crédito da remuneração básica e dos juros, no 
que diz respeito às cadernetas de poupança, ocorrerá da forma usual, nas datas dos 
respectivos aniversários ao longo do mês de julho.  
58. Os valores das prestações de financiamentos habitacionais do Sistema Financeiro de 
Habitação deverão ser convertidos em Real, no dia 1º de julho de 1994, observada a paridade 
entre o Cruzeiro Real e o Real estabelecida para aquela data. São mantidos os índices de 
reajuste e a periodicidade contratualmente estabelecidos para atualização das prestações. Fica 
também preservado o direito de os mutuários de contratos vinculados à equivalência salarial e 
ao Plano de Comprometimento de Renda, solicitarem a revisão da prestação cujo reajuste 
eventualmente for superior ao aumento salarial efetivamente percebido ou resultar em 
comprometimento de renda em percentual superior ao estabelecido no contrato, 
respectivamente.  
59. As obrigações em Cruzeiros Reais sem correção monetária ou pré-fixadas são convertidas 
em Real sem aplicação de deflatores, tablitas ou outros mecanismos de expurgo de 
expectativas de inflação embutidas nas taxas e cotações. Com efeito, expedientes deste tipo 
não cabem em programas de estabilização como o Plano Real, cuja dinâmica é toda ela 
conhecida de antemão pela sociedade brasileira.  
60. Diversos dispositivos regem a conversão em Reais das obrigações pós-fixadas. Em 
primeiro lugar, regula-se a conversão das obrigações em Cruzeiros Reais, com cláusula de 
correção monetária baseada em índices de preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é 
igual ou menor que a periodicidade de pagamentos -- sendo ambas normalmente iguais a um 
mês. Estas obrigações são convertidas em Real, no dia 1º de julho de 1994, na paridade 
estabelecida para aquela data, reajustando-se pro rata tempore os valores contratuais 
expressos em Cruzeiros Reais desde o último aniversário até o dia 30 de junho de 1994, 
inclusive.  
61. Em seguida, regula-se a conversão das obrigações com cláusula de correção monetária 
baseada em índices de preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é maior do que a 
periodicidade de pagamento. Estas obrigações deverão ser convertidas em Reais, no dia 1º de 
julho de 1994, pela média real do último período de reajuste pleno, observada a data de 
aniversário da obrigação, na forma do art. 21.  
62. Nesta regra geral enquadram-se os contratos de aluguel residencial e não residencial que 
ainda não tenham sido convertidos para URV. Para estes, por conseguinte, a conversão para o 
Real se dará pela média aritmética dos aluguéis do último período de reajuste pleno, pelos 
valores das URV nas datas dos respectivos vencimentos. No caso de contratos com cláusula 
de reajuste superior a 6 meses, a média será calculada utilizando-se os primeiros 6 meses do 
último período de reajuste pleno.  
63. Ainda dentro desta regra geral, abre-se a possibilidade de revisão dos contratos de 
locação, em caso de desequilíbrio, a partir de 1º de janeiro de 1995.  
64. De modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro das obrigações com cláusula de 
correção monetária convertidas em Real, fica especificado na Medida Provisória que somente 
são válidos, para o cálculo da correção monetária após 1º de julho de 1994, os índices de 
preços calculados na forma do art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.  
65. Aquele artigo especifica que tais índices de preços devem comparar os preços em Reais 
vigentes a partir de 1º de julho de 1994 com os preços coletados ou convertidos em URV dos 
meses imediatamente anteriores, de forma a descontaminar a correção monetária devida em 
Reais, do "resíduo estatístico" da inflação em Cruzeiros Reais, ocorrida nos meses de maio e 
junho de 1994.  
66. Caso este procedimento não fosse adotado, estar-se-ia aplicando a correção monetária 
devida numa moeda fraca e já extinta -- o Cruzeiro Real -- àquela que seria obtida numa 
moeda forte -- o Real -- provocando-se, assim, um significativo desequilíbrio nas relações 
contratuais pré-existentes. Tem-se argüido que as perdas e ganhos derivados de uma 
mudança marginal no ritmo da inflação são parte integrante das cláusulas de correção 
monetária pré-existentes -- pois os contratantes não ignoram que os índices de preços refletem 
a inflação corrente somente de um a forma defasada. Mas a reforma monetária não é um mero 
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fenômeno de desaceleração da taxa de inflação, e sim um fenômeno de mudança qualitativa 
do padrão monetário do país.  
67. A reforma monetária não apenas derruba a inflação instantaneamente; ela também institui 
um novo padrão monetário para o país e, portanto, necessita redefinir na nova moeda todas as 
relações contratuais pré-existentes, preservando seu equilíbrio econômico-financeiro. As 
normas adotadas pelo art. 38 da Lei nº 8.880 fazem parte do mesmo universo de redefinição 
das relações contratuais, que informou, naquele instrumento legal, a conversão dos salários e 
demais relações contratuais corrigidas por índices de preços por seus valores médios Reais. 
Neste sentido, a observância desta norma na conversão das obrigações pós-fixadas é um 
imperativo, não só da preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos a que ela 
se aplica, como também da paridade de tratamento com as demais relações contratuais na 
economia.  
VI - A correção monetária no Real  
68. Trinta anos de experiência com a correção monetária baseada em índices de preços 
demonstram cabalmente a necessidade de eliminar-se ou, ao menos, restringir este instituto 
para se alcançar a estabilidade monetária plena, sem prejuízo da expansão das atividades 
econômicas. Esta eliminação, entretanto, como também o demonstram sucessivas tentativas 
frustadas de estabilização, não pode dar-se de um só golpe, sob o risco de ampla 
desorganização das relações econômicas do país.  
69. Por estes motivos, esta Medida Provisória trata de restringir o âmbito de aplicação da 
correção monetária baseada em índices de preços, preservando-a somente ali onde sua 
manutenção parece ser necessária na atual etapa de reorganização econômica do país, ou 
seja, no mercado de trabalho, no mercado financeiro e nos contratos de longo prazo.  
70. As normas de correção de salários foram estabelecidas no parágrafo 2º do art. 29 da Lei nº 
8.880. Ali se assegura aos trabalhadores em geral, no mês da primeira data-base de cada 
categoria após a primeira emissão do Real, reajuste de salários em percentual correspondente 
à eventual variação do IPC-r entre o mês da primeira emissão do Real e o mês imediatamente 
anterior à data base.  
71. Nas demais relações contratuais, fora do sistema financeiro, a correção monetária será 
admitida somente com periodicidade de aplicação mínima de um ano. E dentro do sistema 
financeiro, operações de curto e médio prazo deverão fazer-se preferencialmente referidas à 
Taxa Referencial -- TR. Esta taxa não é um indexador do mesmo tipo que os índices de preços, 
pois reflete a taxa de juros mensal da economia, que se forma em função das expectativas de 
inflação futura e não da realidade da inflação passada , como ocorre os índices de preços.  
72. Ao longo do processo de deterioração da moeda nacional nos últimos trinta anos, 
proliferaram os índices de preços usados como mecanismo de correção monetária. No 
caminho de restabelecimento do nominalismo e do abandono do instituto da correção 
monetária, impõe-se restringir esta proliferação de indexadores. Enquanto subsistir a correção 
monetária como componente, ainda que mitigado, das normas monetárias do país, ela deve ter 
restabelecida sua unicidade e seu caráter público. Por isso, esta Medida Provisória estipula, 
como regra geral, que a correção da expressão monetária de qualquer obrigação pecuniária 
contraída a partir de 1º de julho de 1994 somente poderá se dar pela variação acumulada do 
IPC-r, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
73. Propõe-se também modificação no art. 17 da Lei nº 8.880, para permitir ao Ministro da 
Fazenda fixar o IPC-r, a partir de indicadores disponíveis, caso haja interrupção na apuração 
ou divulgação do índice.  
74. Entre as exceções admitidas, ressaltam-se os contratos para entrega futura, ou de 
prestação de serviços a serem produzidos, cujos preços poderão ser reajustados em função do 
custo de produção ou da variação nos preços dos insumos utilizados, desde que a 
periodicidade da aplicação desse reajuste seja anual.  
VII - As contas públicas no Real  
75. Um conjunto de normas específicas regula a operação das contas do setor público no Real. 
Estas normas referem-se às correções das tarifas públicas, às conversões dos contratos 
públicos, à conversão do Orçamento da União , à aplicação da Unidade Fiscal de Referência, à 
criação de um fundo para amortização da dívida mobiliária federal e à suspensão temporária 
de operações do Tesouro.  
a) Preços e Tarifas Públicas 
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76. Dentro do princípio da nominalidade que se deseja paulatinamente implantar com a nova 
moeda do país, os preços públicos e as tarifas de serviços públicos terão suas normas e 
critérios de atualização definidos, se necessário, pelo Ministro da Fazenda, assegurado que os 
reajustes serão anuais.  
b) Contratos Públicos 
77. As normas gerais sobre conversão de contratos, previamente identificadas, aplicam-se aos 
contratos para obras e serviços do governo, nos termos de decreto regulamentador cuja minuta 
será proximamente submetida a Vossa Excelência.  
c) Orçamento da União 
78. As regras de conversão da proposta orçamentária para o exercício de 1994 incluem-se no 
capítulo de conversão para o Real. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a proposta 
orçamentária carece ainda de votação no Congresso Nacional, o que vem obrigando o 
Executivo a liberar parcelas de duodécimos devidamente atualizadas.  
79. Na conversão, é necessário manter os valores das dotações orçamentárias de cada uma 
das unidades. Assim, a transformação desses valores em reais deve levar em conta as 
atualizações ocorridas nas parcelas dos duodécimos, visando preservar as dotações dos 
diversos órgãos gestores, evitando-se comprometer programas e projetos já em andamento.  
80. É, no entanto, de igual importância verificar o comportamento efetivo das receitas no caixa 
do Tesouro, evitando que se comprometa o princípio fundamental do Plano Real, de 
manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas governamentais  
81. Na busca de um atendimento a esses dois princípios, acordou-se com a Comissão de 
Orçamento do Congresso Nacional o valor do multiplicador constante desta Medida Provisória, 
que converte para Reais os valores da proposta orçamentária, originalmente expressos em 
Cruzeiros Reais de abril de 1993.  
d) UFIR 
82. A unidade Fiscal de Referência -- UFIR sobre pagamentos de impostos e contribuições não 
será aplicada, a partir de 1º de julho de 1994, pelo prazo de 180 dias, desde que estes 
impostos sejam pagos em dia.  
83. A UFIR continuará sendo calculada pela variação do IPCA-E, ficando sujeita à aplicação do 
art. 38 da Lei nº 8.880. Sua aplicação está prevista em dois casos:  
(i) A UFIR será usada como deflator, para efeito de cálculo de base para incidência do imposto 
de renda. Isto valerá para as aplicações no mercado financeiro, para a correção da tabela de 
rendimentos da pessoa física e, ainda, para efeito de atualização das demonstrações 
financeiras e dos balanços das empresas;  
(ii) A UFIR será usada para a indexação de impostos pagos em atraso, a partir da data de 
vencimento da obrigação. Neste caso de atraso, além da UFIR, o contribuinte estará sujeito a 
multa de 1 por cento ao mês ou de TR, valendo o que for maior.  
e) Fundo de Amortização da Dívida Interna 
84. Determina-se no capítulo II desta Medida Provisória a criação de um Fundo, de natureza 
contábil, cujo objetivo é reduzir o custo da dívida pública federal interna, bem como da pressão 
da rolagem dessa dívida sobre o orçamento da União.  
85. Este Fundo será constituído de ações de empresas pertencentes à União ou das quais ela 
é acionista minoritária, tendo o BNDES como gestor. O produto líquido das alienações dessas 
ações deverá ser utilizado na amortização da dívida pública mobiliária interna do Tesouro 
Nacional.  
86. O fundo aqui previsto deverá facilitar a rolagem e reduzir o ônus da dívida interna sobre o 
Tesouro. Esse resultado obter-se-á tanto pela liquidação de parte significativa desta dívida, 
como da conseqüente ampliação dos prazos e redução dos juros da dívida remanescente. É 
desnecessário ressaltar a importância dessa medida para assegurar o equilíbrio das contas 
públicas e eliminar o caráter de quase-moeda de que é hoje dotada a dívida mobiliária do 
governo.  
f) Suspensão de Operações do Tesouro 
87. É fundamental para o sucesso do Plano Real que não haja um aumento dos gastos 
públicos, além daqueles previstos no Orçamento. O Tesouro Nacional precisa ser dotado de 
instrumentos que o habilitem a resistir à ampliação de gastos que comprometam o equilíbrio 
orçamentário.  
88. Esse esforço de contenção precisa ser exercido pelo conjunto das instituições federais que 
compõem a Administração Direta e Indireta da União. Por um período relativamente curto -- de 
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três meses -- é imprescindível a soma dos esforços dessas instituições em torno do propósito 
maior do Governo de Vossa Excelência, que é o de criar, através da estabilidade do Real, as 
condições indispensáveis para o desenvolvimento social do país.  
89. Com esse espírito, estamos sugerindo a Vossa Excelência uma proposta exemplar de auto-
limitação do poder de autorizar novas despesas, através da suspensão, por noventa dias: a) da 
concessão de avais pelo Tesouro Nacional; b) da aprovação de novos projetos no âmbito do 
Cofiex; c) da abertura de novos créditos adicionais especiais; d) da colocação de qualquer 
título ou obrigação no exterior por parte da administração pública indireta, exceto quando da 
vinculação à amortização da dívida; e) da contratação, por parte da administração indireta, de 
novas operações de crédito interno ou externo, exceto quando vinculado à amortização da 
dívida ou referente a operações mercantis; e f) da conversão em títulos públicos federais de 
créditos oriundos da Conta de Resultados a Compensar (CRC). Dispõe-se, ainda, que durante 
o prazo de suspensão, todo pedido de crédito adicional suplementar deverá ser previamente 
apreciado pela Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira.  
90. Este conjunto de providências demonstrará de forma cabal à sociedade brasileira a 
determinação do Governo de Vossa Excelência de fazer vingar o Plano Real a partir de sua 
base fundamental de sustentação, que é o equilíbrio orçamentário.  
VIII - A Agricultura e o Real  
91. O bom desempenho da agricultura constitui um dos elementos essenciais para o sucesso 
do Programa de Estabilização, como de resto para o próprio desenvolvimento equilibrado da 
economia nacional. Daí a atenção e prioridade concedidas aos problemas do setor rural na 
formulação da atual política econômica.  
92. Diferentemente de planos econômicos recentes, evitou-se qualquer medida que 
acarretasse um descasamento nas operações do crédito rural. De fato, conforme compromisso 
assumido por ocasião da edição da Lei nº 8.880, e em consonância com a filosofia do atual 
Programa de Estabilização, esta Medida Provisória assegura o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos de crédito rural na passagem para o Real, assegurando as condições de 
equivalência constantes nos contratos.  
93. O Governo está empenhado, ademais, em assegurar uma política agrícola coerente que 
garanta os estímulos necessários ao plantio das próximas safras, que permitam superar a safra 
recorde de 76 milhões de toneladas plantada e colhida no Governo de Vossa Excelência. É 
neste sentido que, no âmbito dos Grupos de Trabalhos encarregados do planejamento da safra 
1994/95 e da formulação das diretrizes da política agrícola, o Governo está encaminhando 
propostas para:  
i) assegurar um volume adequado de crédito, compatível com um crescimento sustentado da 
safra de produtos básicos;  
ii) estabelecer mecanismos criteriosos de fixação e revisão dos preços mínimos à época da 
colheita e comercialização da safra, de modo a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da 
atividade agrícola;  
iii) conciliar, no âmbito da política de comércio exterior, os objetivos de abastecimento e 
incentivo ao produtor nacional.  
94. Além disso, a aprovação pelo Senado do Projeto de Lei 4.268/93 de iniciativa do Poder 
Executivo, propondo a criação da Cédula de Produto Rural, permitirá importante estímulo 
adicional à venda e compra de produtos rurais, para entrega futura, entre o produtor ou 
cooperativa e o comprador (indústria ou exportador).  
95. Destaque-se, por fim, que a conquista da estabilidade de preços na fase do REAL 
representará um benefício particularmente relevante para a atividade agrícola, ao viabilizar um 
horizonte mais amplo de planejamento e gerar uma perspectiva sólida de expansão dos 
mercados.  
96. Tais elementos, somados aos demais fatores de competitividade da agricultura brasileira, 
permitem prever a superação, já em 1994/95, da safra recorde de 1993/94. E, mais importante, 
dotarão o país das condições necessárias para atingir níveis de produção agropecuária 
compatíveis com suas dimensões continentais e com o imperativo de debelar a fome e o 
desemprego que ainda afligem parcela significativa da população.  
IX - A disciplina de preços no mundo do Real  
97. Ao longo dos últimos meses, temos reiterado que, no mundo do Real, não haverá controle 
de preços ou congelamento. A experiência passada mostrou abundantemente que esses 
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expedientes não são mais que artificialismos que acabam por provocar excesso de demanda, 
desestímulo à produção e, conseqüentemente, desabastecimento.  
98. Apesar dessas reiteradas afirmações, algumas empresas fixaram preços artificialmente 
elevados para se proteger de um eventual controle de preços. Muitos desses aumentos 
ocorreram durante o primeiro mês da existência da URV. Embora vários tenham sido revertidos 
em seguida, uma vez constatado que não haveria congelamento, estabeleceu-se um novo 
patamar de inflação em cruzeiros, ligeiramente superior ao anterior.  
99. O Governo, através dos Ministérios da Fazenda e da Justiça, empenhou-se no combate a 
aumentos abusivos de preços por parte dos setores de alta concentração econômica, dentro do 
espírito do art. 36 da Lei nº 8.880. Nesse sentido, várias portarias foram baixadas reduzindo 
alíquotas do imposto de importação, partindo do princípio de que a concorrência externa é o 
melhor freio aos abusos do poder econômico numa economia de mercado.  
100. Em contraste com os últimos meses, com o advento do Real, a taxa de inflação deverá 
cair para níveis muito baixos, refletindo basicamente o efeito de resíduos estatísticos, fatores 
sazonais e reajustes abusivos de caráter localizado. Para combater esses últimos , o Governo 
conta com instrumentos eficazes. Com efeito, a promulgação da Lei nº 8.884 reforçou 
substancialmente o instrumental jurídico à disposição da sociedade para coibir ações 
atentatórias à livre concorrência e ao equilíbrio do mercado. Agora, o Governo dispõe de 
amparo legal efetivo para o combate a práticas abusivas de preços.  
101. A essas iniciativas em relação aos monopólios e oligopólios, deverão somar-se vários 
outros elementos de disciplinamento de preços. O primeiro é o planejamento coordenado da 
ação das agências de governo responsáveis pela operação dos instrumentos de estímulo à 
produção e ao abastecimento de produtos agrícolas.  
102. O segundo é o prosseguimento das ações de desregulamentação, que constitui uma das 
reformas mais importantes para modernizar a economia, eliminar o poder dos cartórios e 
assegurar o bom funcionamento dos mercados. O Governo está comprometido com a 
continuidade do programa de desregulamentação, e uma série de providências neste sentido 
encontra-se em estágio avançado de elaboração. Esta Medida Provisória já contém uma 
providência simples de desregulamentação que pode beneficiar imediatamente o consumidor. 
Com a possibilidade de venda de medicamentos que não requerem prescrição médica num 
maior número de tipos de estabelecimento, deve ocorrer um aumento da concorrência e 
conseqüente redução de preço. A medida procura, além disso, ampliar a distribuição de 
medicamentos, facilitando o acesso aos produtos de venda livre às camadas mais carentes da 
população.  
103. A terceira, finalmente, é a continuação da liberalização comercial, com a redução 
progressiva dos picos ainda remanescentes na tarifa de importação brasileira no âmbito da 
construção do Mercosul.  
X - Demais Providências  
a) Movimentação de moeda nacional 
104. O Decreto nº 42.820 prevê a liberdade de ingressos e saídas do País, de valores em 
moeda nacional ou estrangeira. Sem ferir essa liberdade, o art. 42 da Medida Provisória 
possibilita que sejam identificados os respectivos titulares, bem como os valores e a forma da 
realização dessas operações, permitindo às autoridades competentes aplicar as sanções 
previstas na legislação fiscal, cambial ou penal, além da perda dos valores em favor do Estado, 
no caso de as mesmas não terem sido conduzidas na forma regulamentar, ou não comprovada 
regularmente a aquisição, a posse ou a origem das importâncias respectivas.  
105. A exemplo do que acontece em outros países, restringe-se a remessa para o exterior de 
moeda estrangeira ou de moeda nacional apenas às transferências bancárias, proibindo-se a 
saída de moeda nacional ou estrangeira, em espécie, em valores superiores a R$ 10.000,00 
(dez mil Reais) ou equivalente, exceto em casos específicos, devidamente autorizados.  
106. A proibição aqui prevista obrigará à identificação de qualquer pessoa que deseje remeter 
recursos para fora do país, facilitando a ação fiscalizadora do Banco Central e da Receita 
Federal .  
107. Dentro do mesmo princípio de transparência nas relações entre as instituições financeiras 
e a sociedade brasileira, veda-se a emissão e compensação de cheques ao portador, com 
valores acima de R$ 100,00 (cem Reais). Isto é, cheques acima desse valor devem ser 
nominativos. A falta de proibições dessa natureza já propiciou ocorrência recente de 
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acobertamento de movimentação financeira ou de remessas para o exterior de recursos 
obtidos de forma ilícita.  
b) Desburocratização das operações de câmbio 
108. A interveniência de entidades corretoras nas operações de câmbio data de época em que 
o País realizava leilões públicos das reservas internacionais disponíveis. A prática foi 
abandonada há mais de três décadas, sem que se abolisse a interveniência compulsória 
daquelas entidades. Hoje, a simplicidade dos ritos, o desenvolvimento organizacional das 
empresas, o elevado nível de automação das operações não mais recomendam a 
obrigatoriedade dessa interveniência. Revoga-se, por isso, a Lei nº 5.601, o que atende, 
ademais, ao interesse do Governo em baratear as importações e tornar mais competitivas as 
exportações brasileiras, reduzindo os custos operacionais dos importadores e exportadores.  
XI - Conclusão 
109. Em suma, Senhor Presidente, a terceira fase do Programa de Estabilização Econômica, 
que se inicia com a edição da Medida Provisória que ora submetemos à consideração de 
Vossa Excelência, constitui um marco fundamental na direção do objetivo nacional de 
retomada sustentada do crescimento com estabilidade de preços.  
110. Conforme Vossa Excelência corretamente asseverou em diversas oportunidades, o 
desafio que se coloca diante da sociedade brasileira é gigantesco e não há que iludir a 
população com soluções fáceis. Nunca é demasiado reiterar que a estabilização é um processo 
durante o qual se geram e se reforçam as condições para a reconstrução da moeda nacional.  
111. Felizmente, Sr. Presidente, a conclusão bem sucedida da fase da URV permite o ingresso 
tranqüilo do País na fase do REAL, reduzindo drasticamente o mais injusto e cruel dos 
impostos a que se referiu antes, que é a inflação. A consolidação desta conquista será obtida 
por meio da condução firme das políticas macroeconômicas e perseverança da austeridade na 
gestão da coisa pública, presentes nas disposições da Medida Provisória e de resto 
características do Governo de Vossa Excelência.  
112. A notável vocação para o crescimento que a economia brasileira apresentou no século XX 
foi interrompida de forma prolongada nos últimos quinze anos, quando o País esteve enredado 
em severa crise de superinflação, com desempenho medíocre da produção e investimento, 
baixo nível de emprego e profundo agravamento de nossa pesada herança de desigualdades 
sociais.  
113. A despeito de todos os percalços e dificuldades, e do difícil legado da administração 
anterior, o Governo de Vossa Excelência, além de reintroduzir a lisura no trato da coisa pública, 
logrou dar os passos fundamentais para superar a crise, criando as condições necessárias 
para a estabilidade. Destaque-se, além disso, que depois de uma queda de quase 10 por cento 
da renda per capita no período 1990-92, o Governo de Vossa Excelência restabeleceu em 
menos de dois anos de administração um patamar de crescimento mais próximo das 
aspirações e necessidades do povo brasileiro.  
114. A continuidade do Programa de Estabilização Econômica, nos termos da presente Medida 
Provisória, permite, contudo, vislumbrar conquistas ainda mais importantes. A partir de agora a 
inflação passará a registrar uma trajetória de queda significativa e duradoura, sem que se 
tenha lançado mão, como no passado recente, de expedientes artificiosos ou de medidas 
discricionárias em flagrante desrespeito às regras contratuais.  
115. O Governo de Vossa Excelência aponta, dessa forma, para realizações que vão muito 
além da superação das vicissitudes da conjuntura atual. Estabelece bases sólidas sobre as 
quais a sociedade poderá resgatar, não apenas a trajetória de crescimento sustentado, mas 
também erradicar a crônica indisciplina fiscal e monetária e eliminar, de forma consistente, o 
vexatório abismo social que caracteriza o país.  
116. A implementação firme e segura do Programa de Estabilização Econômica lança, assim, 
os pilares de uma sociedade mais equânime, capaz de conciliar, nos marcos do regime 
democrático, os legítimos anseios de desenvolvimento e justiça social.  

Respeitosamente, 
Rubens Ricúpero 

Ministro de Estado da Fazenda  
Benedito Clayton Veras Alcântara 

Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação  
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins 

Ministro do Estado da Justiça  
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Marcelo Pimentel 
Ministro de Estado do Trabalho  

Sérgio Cutolo dos Santos 
Ministro de Estado da Previdência Social  

Henrique Antônio Santillo 
Ministro de Estado da Saúde  

Romildo Canhim 
Ministro Chefe da Secretaria da Administração Federal  
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LEI N
o
 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001 

Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. 
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 2.074-73, de 2001, 
que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os 
efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte 
Lei: 
Art. 1

o
 As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território 

nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal. 
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de: 
I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o 
disposto nos arts. 2

o
 e 3

o
 do Decreto-Lei n

o
 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do 

art. 6
o
 da Lei n

o
 8.880, de 27 de maio de 1994; 

II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta 
de qualquer natureza; 
III - correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a 
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo 
seguinte. 
Art. 2

o
 É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços 

gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados 
nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano. 
§ 1

o
 É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 

periodicidade inferior a um ano. 
§ 2

o
 Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária ou 

reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido. 
§ 3

o
 Ressalvado o disposto no § 7

o
 do art. 28 da Lei n

o
 9.069, de 29 de junho de 1995, e no 

parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do 
índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade 
inferior à anual. 
§ 4

o
 Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três anos, cujo objeto seja a 

produção de bens para entrega futura ou a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as 
partes poderão pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a 
partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento 
das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no 
período. 
§ 5

o
 O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos celebrados a partir de 28 de 

outubro de 1995 até 11 de outubro de 1997. 
§ 6

o
 O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder 

Executivo. 
Art. 3

o
 Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou 
corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não 
conflitarem, da Lei n

o
 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§ 1
o
 A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a partir 

da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 
§ 2

o
 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 

Art. 4
o
 Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5

o
 do art. 27 da Lei n

o
 

9.069, de 1995, inclusive as condições de remuneração da poupança financeira, bem assim no 
da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria. 
Art. 5

o
 Fica instituída Taxa Básica Financeira - TBF, para ser utilizada exclusivamente como 

base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração 
igual ou superior a sessenta dias. 
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Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções necessárias ao 
cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no 
caput. 
Art. 6

o
 A Unidade Fiscal de Referência - UFIR, criada pela Lei n

o
 8.383, de 30 de dezembro de 

1991, será reajustada: 
I - semestralmente, durante o ano-calendário de 1996; 
II - anualmente, a partir de 1

o
 de janeiro de 1997. 

Parágrafo único. A reconversão, para Real, dos valores expressos em UFIR, extinta em 27 de 
outubro de 2000, será efetuada com base no valor dessa Unidade fixado para o exercício de 
2000. 
Art. 7

o
 Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de 1

o
 de julho de 1995, 

as unidades monetárias de conta criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades 
monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a 
partir de 1

o
 de janeiro de 1996. 

§ 1
o
 Em 1

o
 de julho de 1995 e em 1

o
 de janeiro de 1996, os valores expressos, 

respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo 
serão convertidos em Real, com observância do disposto no art. 44 da Lei n

o
 9.069, de 1995, 

no que couber. 
§ 2

o
 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar a UFIR nas mesmas 

condições e periodicidade adotadas pela União, em substituição às respectivas unidades 
monetárias de conta fiscais extintas. 
Art. 8

o
 A partir de 1

o
 de julho de 1995, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE deixará de calcular e divulgar o IPC-r. 
§ 1

o
 Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será 

substituído, a partir de 1
o
 de julho de 1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim. 

§ 2
o
 Na hipótese de não existir previsão de índice de preços substituto, e caso não haja acordo 

entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na 
forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo. 
Art. 9

o
 É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base da respectiva categoria após 

julho de 1995, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última 
data-base, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive. 
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e 
revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva. 
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou através de 
mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo. 
§ 1

o
 O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, na forma da regulamentação de que trata o § 5
o
 deste 

artigo. 
§ 2

o
 A parte que se considerar sem as condições adequadas para, em situação de equilíbrio, 

participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho e 
Emprego a designação de mediador, que convocará a outra parte. 
§ 3

o
 O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a conclusão do processo de 

negociação, salvo acordo expresso com as partes interessadas. 
§ 4

o
 Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à 

mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas motivadoras do conflito e as reivindicações de 
natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio 
coletivo. 
§ 5

o
 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, 
fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do 
Tribunal, na sentença normativa. 
§ 1

o
 A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob pena de nulidade, deverá 

traduzir, em seu conjunto, a justa composição do conflito de interesse das partes, e guardar 
adequação com o interesse da coletividade. 
§ 2

o
 A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de quinze dias da decisão do 

Tribunal. 
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de 
cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços. 
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§ 1
o
 Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas 

no período anterior à revisão. 
§ 2

o
 Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada 

em indicadores objetivos. 
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça do Trabalho terá efeito 
suspensivo, na medida e extensão conferidas em despacho do Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho. 
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a correção monetária de débitos 
trabalhistas, de débitos resultantes de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em 
virtude de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições 
sob os regimes de concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial. 
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n

o
 2.074-72, de 

27 de dezembro de 2000. 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 18. Revogam-se os §§ 1

o
 e 2

o
 do art. 947 do Código Civil, os §§ 1

o
 e 2

o
 do art. 1

o
 da Lei n

o
 

8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art. 14 da Lei n
o
 8.177, de 1

o
 de março de 1991. 

Congresso Nacional, em 14 de fevereiro de 2001; 180
o
 da Independência e 113

o
 da República 

Senador Antonio Carlos Magalhães 
Presidente 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.2.2001 
 
LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 (Com as alterações introduzidas pela Lei n. 8883, de 
08 de Junho de 1994 - D.O.U. - 09/06/94) Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: CAPÍTULO I Das Disposições Gerais SEÇÃO I Dos Princípios 
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Parágrafo 
único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas controladas direta ou indiretamente pela União 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato 
todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual a denominação utilizada. Art. 3 o A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. §1o É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou 
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato; II - estabelecer tratamento 
diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado 
o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3. da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991. §2o 
Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência 
sucessivamente, aos bens e serviços: I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de 
capital nacional; II - produzidos no País; III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
§3o A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. §4o 
(VETADO) Art. 4 o Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades 
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a que se refere o artigo 1. têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 
procedimento estabelecido nesta Lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu 
desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos 
trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta Lei caracteriza ato 
administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública. Art. 5o 
Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da 
Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes 
relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade 
competente, devidamente publicada. §1o Os créditos a que se refere este artigo terão seus 
valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. §2o 
A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, 
correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se 
referem. SEÇÃO II Das Definições Art. 6 o Para os fins desta lei, considera-se: I - Obra - toda 
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou 
indireta; II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalhos técnico - profissionais; III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente; IV - Alienação - toda transferência de domínio 
de bens a terceiros; V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor 
estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea "c" do inciso I 
do art. 23 desta Lei; VI - Seguro-garantia - O seguro que garante o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos; VII - Execução direta - a que é 
feita pelos órgãos e entidades da Administração pelos próprios meios; VIII - Execução indireta - 
a que o órgão ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer dos seguintes regimes: a) 
empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço 
certo e total; b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo de unidades determinadas; c) (VETADO) d) tarefa - quando se ajusta 
mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 
e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade 
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de 
segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que 
foi contratada. IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 
de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do 
prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: a) desenvolvimento da solução 
escolhida de fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos 
com clareza; b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma 
a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do 
projeto executivo e de realização das obras e montagem; c) identificação dos tipos de serviços 
a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações 
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustar o caráter 
competitivo para a sua execução; d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de 
métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; e) subsídios para montagem do plano de 
licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, 
as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; f) orçamento detalhado 
do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados. X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e 
suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; XI - Administração Pública - a administração direta e 
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indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das 
fundações por ele instituídas ou mantidas; XII - Administração - órgão, entidade, ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente; XIII - Imprensa 
oficial - veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o Diário 
Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas 
respectivas leis; XIV - Contratante - É o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual; 
XV - Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração 
Pública; XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a 
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 
licitações e ao cadastramento de licitantes. SEÇÃO III Das Obras e Serviços Art. 7o As 
licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: I - projeto básico; II - projeto executivo; III - 
execução das obras e serviços. §1o A execução de cada etapa será obrigatoriamente 
precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às 
etapas anteriores à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido 
concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela 
Administração. §2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: I - houver 
projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados 
em participar do processo licitatório; II - existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários; III - houver previsão de recursos 
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços 
a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual 
de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso. §3o É vedado incluir no 
objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a 
sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de 
concessão, nos termos da legislação específica. §4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da 
licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos 
quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. §5o É 
vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de 
marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 
justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime 
de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. §6o A infringência do 
disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade 
de quem lhes tenha dado causa. §7o Não será ainda computado como valor da obra ou 
serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das 
obrigações de pagamento desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo 
pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato 
convocatório. §8o Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos 
das obras e preços unitários de determinada obra executada. §9o O disposto neste artigo 
aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Art. 
8o A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, 
previstos seus custos atual e final, e considerados os prazos de sua execução. Parágrafo 
único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas 
parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência 
financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado 
da autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei. Art. 9o Não poderá participar, direta ou 
indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a 
eles necessários: I - o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - 
empresa, isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. §1o É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o 
inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou 
técnico da Administração interessada. §2o O disposto neste artigo não impede a licitação ou 
contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do 
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contratado pelo preço previamente fixado pela Administração. §3o Considera-se participação 
indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fonercimentos e obras, incluindo-se os 
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. §4o O disposto no parágrafo anterior 
aplica-se aos membros da comissão de licitação. Art. 10o As obras e serviços poderão ser 
executados nas seguintes formas: I - execução direta; II - execução indireta, nos seguintes 
regimes: a) empreitada por preço global; b) empreitada por preço unitário; c) (VETADO) d) 
tarefa; e) empreitada integral. Parágrafo único - (VETADO) Art. 11o As obras e serviços 
destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, 
exceto quando o projeto-padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências 
específicas do empreendimento. Art. 12o Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e 
serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos: I - segurança; II - 
funcionalidade e adequação ao interesse público; III - economia na execução, conservação e 
operação; IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias- 
primas existentes no local para execução, conservação e operação; V - facilidade na execução, 
conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; VI - adoção das 
normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas; VII - impacto ambiental. 
SEÇÃO IV Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados Art. 13o Para os fins desta Lei, 
consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: I - 
estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; II - pareceres, perícias e 
avaliações em geral; III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias; IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; V - patrocínio 
ou defesa de causas judiciais ou administrativas; VI - treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal; VII - restauração de obras-de-arte e bens de valor histórico; VIII - (VETADO) §1o 
Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a 
realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. §2o Aos serviços 
técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111 desta Lei. §3o A 
empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de 
integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação 
de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos 
integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. SEÇÃO V Das 
Compras Art. 14o Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e 
indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Art. 15o As compras, sempre que possível, 
deverão: I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de 
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; II - ser processadas através de sistema 
de registro de preços; III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes 
às do setor privado; IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; V - balizar-se pelos preços 
praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. §1o O registro de 
preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. §2o Os preços registrados serão 
publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial. §3o O 
sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades 
regionais, observadas as seguintes condições: I - seleção feita mediante concorrência; II - 
estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; III - validade do 
registro não superior a um ano. §4o A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a 
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. §5o O sistema de controle 
originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. §6o Qualquer 
cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de 
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. §7o Nas compras deverão ser 
observadas, ainda: I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de 
marca; II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do 
consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante 
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adequadas técnicas quantitativas de estimação; III - as condições de guarda e armazenamento 
que não permitam a deterioração do material. §8o O recebimento de material de valor superior 
ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a 
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros. Art. 16o Será dada publicidade, mensalmente, 
em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de 
todas as compras feitas pela Administração direta ou indireta, de maneira a classificar a 
identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do 
vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com 
dispensa e inexigibilidade de licitação. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
aos casos de dispensa de licitação previstos no inciso IX do art. 24. SEÇÃO VI Das Alienações 
Art. 17o A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse 
público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 
direta e entidades autárquicas e fundacionais e, para todos, inclusive as entidades 
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, 
dispensada esta nos seguintes casos: a) dação em pagamentos; b)doação, permitida 
exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de 
governo; c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 
24 desta Lei; d) investidura; e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública, de 
qualquer esfera de governo; f) alienação, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis construídos e destinados ou efetivamente utilizados no 
âmbito de programas habitacionais de interesse social, por órgãos ou entidades da 
Administração Pública especificamente criados para esse fim. II - quando móveis dependerá de 
avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: a) doação, permitida 
exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e 
conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; b) 
permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública; c) 
venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica; d) 
venda de títulos, na forma da legislação pertinente; e) venda de bens produzidos ou 
comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas 
finalidades; f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. §1. Os imóveis doados 
com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razões justificaram a sua doação, 
reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. 
§2. A Administração poderá conceder direito real de uso de bens imóveis, dispensada licitação, 
quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da Administração Pública. §3. Entende-se 
por investidura, para os fins desta Lei, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de 
área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável 
isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 desta Lei. §4. A 
doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os 
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, 
sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. §5. Na 
hipótese do parágrafo anterior; caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de 
financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em 
2. grau em favor do doador. §6. Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou 
globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alínea "b" desta Lei, 
a Administração poderá permitir o leilão. Art. 18o Na concorrência para a venda de bens 
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação. Art. 19o Os bens imóveis da 
Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação 
em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as 
seguintes regras: I - avaliação dos bens alienáveis; II - comprovação da necessidade ou 
utilidade da alienação; III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de 
concorrência ou leilão. CAPÍTULO II Da Licitação SEÇÃO I Das Modalidades, Limites e 
Dispensa Art. 20o As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição 
interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado. Parágrafo único. O 
disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em 
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outros locais. Art. 21o Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências e das 
tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizadas no local da repartição 
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: I - no Diário 
Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal, e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com 
recursos federais ou garantidas por instituições federais; II - no Diário Oficial do Estado, ou do 
Distrito Federal, quando se tratar respectivamente de licitação feita por órgão ou entidade da 
Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; III - em jornal diário de 
grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na 
região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, 
podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de 
divulgação para ampliar a área de competição. §1. O aviso publicado conterá a indicação do 
local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as 
informações sobre a licitação. §2. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será: I - quarenta e cinco dias para: a) concurso; b) concorrência, quando 
o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for 
do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço." II - trinta dias para: a) concorrência, nos casos 
não especificados na alínea "b" do inciso anterior; b) tomada de preços, quando a licitação for 
do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; III - quinze dias para tomada de preços, nos 
casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão; IV - cinco dias úteis para 
convite. §3. Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última 
publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade 
do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. §4. 
Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. Art. 22o São modalidades de licitação: I - 
concorrência; II - tomada de preços; III - convite; IV - concurso; V - leilão. §1. Concorrência é a 
modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto. §2. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. §3. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo e 3 
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. §4. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. §5. Leilão é a 
modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis 
para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação. §6. Na hipótese do §3. deste artigo, existindo na praça mais de três 
possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é 
obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não 
convidados nas últimas licitações. §7. Quando, por limitações do mercado ou manifesto 
desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes 
exigidos no §3. deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no 
processo, sob pena de repetição do convite. §8. É vedada a criação de outras modalidades de 
licitação ou a combinação das referidas neste artigo. §9. Na hipótese do §2. deste artigo, a 
Administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos 
arts. 27 a 31, que comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação, nos termos do 
edital. Art. 23o As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior 
serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 
contratação: I - para obras e serviços de engenharia: a) convite - até Cr$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de cruzeiros); b) tomada de preços - até Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de 
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cruzeiros); c) concorrência - acima de Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros). II - para 
compras e serviços não referidos no inciso anterior: a) convite - até Cr$ 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de cruzeiros); b) tomada de preços - até Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos 
milhões de cruzeiros); c) concorrência - acima de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de 
cruzeiros). §1. As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em 
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. §2. Na execução de obras e 
serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou 
conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de corresponder licitação distinta, 
preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. §3. A 
concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto 
na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas 
concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último 
caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade 
dispuser de cadastro internacional de fornecedores, ou o convite, quando não houver 
fornecedor do bem ou serviço no País. §4. Nos casos em que couber convite, a Administração 
poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. §5. É vedada a 
utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma 
mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local 
que possam ser realizados conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus 
valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente, nos termos 
deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por 
pessoas ou empresas de especialidade diversa daquele do executor da obra ou serviço. §6. As 
organizações industriais da Administração Federal direta, em face de suas peculiaridades, 
obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas compras e 
serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na 
manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União. Art. 
24o É dispensável a licitação: I - para obras e serviços de engenharia de valor até cinco por 
cento do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a 
parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e 
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; II - para outros 
serviços e compras de valor até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso 
II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram 
a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 
de uma só vez; III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; IV - nos casos de 
emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; V - quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; VI - quando a União tiver que 
intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento; VII - quando 
as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no 
mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, 
casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será 
admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do 
registro de preços, ou dos serviços; VIII - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público 
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 
Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à 
vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 
IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos 
estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 
X - para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, 
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desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; XI - na 
contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de recisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as 
mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente 
corrigido; XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo 
necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas 
diretamente com base no preço do dia; XIII - na contratação de instituição brasileira, incubida 
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou 
de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; XIV - para a aquisição 
de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso 
Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder 
Público; XV - para a aquisição ou restauração de obras-de-arte e objetos históricos, de 
autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou 
entidade; XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da 
Administração e de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviços de 
informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a 
Administração Pública, criados para esse fim específico; XVII - para a aquisição de 
componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de 
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses 
equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da 
garantia; XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, 
embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estada 
eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por 
motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exigüidade dos prazos 
legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor 
não exceda ao limite previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 desta Lei; XIX - para as 
compras de materiais de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal 
e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela 
estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de 
comissão instituída por decreto; XX - na contratação de associação de portadores de 
deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Administração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde 
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Art. 25o É inexigível a 
licitação quando houver inviabilidade de competição em especial: I - para a aquisição de 
materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do 
local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; II - para a contratação de 
serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública. §1. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. §2. Na hipótese 
deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador 
de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 
Art. 26o As dispensas previstas nos §2. e §4. do art. 17 e nos incisos III a XX do art. 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8o. desta Lei deverão ser comunicados dentro de 
três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 
cinco dias, como condição para eficácia dos atos. Parágrafo único. O processo de dispensa, de 
inexigibilidade, ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 



Anexo 2 - Conjunto de leis e medidas provisórias que dispõem sobre o Plano Real 

 

305 

seguintes elementos: I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa 
do preço. SEÇÃO II Da Habilitação Art. 27o Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: I - habilitação jurídica; II - qualificação 
técnica; III - qualificação econômico-financeira; IV - regularidade fiscal. Art. 28o A 
documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: I - cédula de 
identidade; II - registro comercial, no caso de empresa individual; III - ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Art. 29o A 
documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em: I - prova de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; IV - prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. Art. 
30o A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro ou inscrição na 
entidade profissional competente; II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; III - comprovação, fornecida pelo 
órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
§1. A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a: I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos; II - (VETADO) a) (VETADO) b) (VETADO) §2. As parcelas de maior 
relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas 
no instrumento convocatório. §3. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 
certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior. §4. Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de atividade ou de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. §5. É vedada a exigência de 
comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 
locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na 
licitação. §6. As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da 
declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de 
propriedade e de localização prévia. §7. (VETADO) I - (VETADO) II - (VETADO) §8. No caso de 
obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a 
Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de 
sua aceitação ou não, atenderá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente 
por critérios objetivos. §9. Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que 
envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do 
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objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços 
públicos essenciais. §10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do 1. deste artigo deverão participar da 
obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. §11. (VETADO) §12. 
(VETADO) Art. 31o A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se- á 
a: I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; II - 
certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; III - garantia, nas 
mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e 1. do art. 56 desta Lei, limitada a 1% 
(um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. §1. A exigência de índices limitar-
se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que 
terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos 
de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. §2. A Administração, nas 
compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 
mínimo, ou ainda as garantias previstas no 1. do art. 56 desta Lei, como dado objeto de 
comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. §3. O capital mínimo ou o valor do 
patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à 
data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais. §4. Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 
assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua 
capacidade de rotação. §5. A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita 
de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, 
vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de 
situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. §6. 
(VETADO) Art. 32o Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. §1. A documentação de que tratam 
os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, 
concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. §2. O certificado de registro 
cadastral a que se refere o §1. do art. 36 substitui os documentos enumerados nos arts. 28 e 
29, exclusive aqueles de que tratam os incisos III e IV do art. 29, obrigada a parte a declarar, 
sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a apresentar 
o restante da documentação prevista nos arts. 30 e 31 desta Lei. §3. A documentação referida 
neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, 
desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei. 
§4. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão, 
nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, 
devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. §5. Não se exigirá, para a habilitação de que trata 
este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 
do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo 
efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. §6. O disposto no §4. deste artigo, 
no §1. do art. 33 e no §2. do art. 55 não se aplica às licitações internacionais para a aquisição 
de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por 
organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de 
cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de 
equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido 
prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e 
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serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. Art. 33o Quando 
permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes 
normas: I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados; II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá 
atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; III - apresentação dos 
documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, 
para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o 
consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 
individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por 
micro e pequenas empresas assim definidas em Lei; IV - impedimento de participação de 
empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; 
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 
fase de licitação quanto na de execução do contrato. §1. No consórcio de empresas brasileiras 
e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o 
disposto no inciso II deste artigo. §2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da 
celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compro- misso 
referido no inciso I deste artigo. SEÇÃO III Dos Registros Cadastrais Art. 34o Para os fins desta 
Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem freqüentemente licitações 
manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no 
máximo, um ano. §1. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar 
permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a 
proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento 
público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. 
§2. É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros 
órgãos ou entidades da Administração Pública. Art. 35o Ao requerer inscrição no cadastro, ou 
atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à 
satisfação das exigências do art. 27 desta Lei. Art. 36o Os inscritos serão classificados por 
categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a 
qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação 
relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei. §1. Aos inscritos será fornecido certificado, renovável 
sempre que atualizarem o registro. §2. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações 
assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. Art. 37o A qualquer tempo poderá ser 
alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências 
do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para classificação cadastral. SEÇÃO IV Do 
Procedimento e Julgamento Art. 38o O procedimento da licitação será iniciado com a abertura 
de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, 
e ao qual serão juntados oportunamente: I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for 
o caso; II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou 
da entrega do convite; III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro 
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite; IV - original das propostas e dos 
documentos que as instruírem; V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; VI - 
pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; VII - atos 
de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação; VIII - recursos eventualmente 
apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões; IX - despacho de 
anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado 
circunstanciadamente; X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; XI - 
outros comprovantes de publicações; XII - demais documentos relativos à licitação. Parágrafo 
único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou 
ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 
Administração. Art. 39o Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto 
de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 
23, inciso I, alínea "c" desta Lei, o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma 
audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, com a 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos 
para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes 
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e a se manifestar todos os interessados. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, 
consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista 
para intervalos não superiores a trinta dias, e licitações sucessivas aquelas em que, também 
com objetos similares, o edital subseqüente tenha uma data anterior a cento e vinte dias após o 
término do contrato resultante da licitação antecedente. Art. 40o O edital conterá no preâmbulo 
o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a 
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta 
Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início 
da abertura dos envelopes e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: I - objeto da licitação, em 
descrição sucinta e clara; II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 
instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do 
objeto da licitação; III - sanções para o caso de inadimplemento; IV - local onde poderá ser 
examinado e adquirido o projeto básico; V - se há projeto executivo disponível na data da 
publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido; VI - 
condições para participação na licitação, em conformidade com os arts.27 a 31 desta Lei, e 
forma de apresentação das propostas; VII - critério para julgamento, com disposições claras e 
parâmetros objetivos; VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação a 
distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à 
licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu 
objeto; IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, 
no caso de licitações internacionais; X - critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, 
conforme o caso, vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de 
variação em relação a preços de referência; XI - critério de reajuste, que deverá retratar a 
variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, 
desde a data prevista para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se 
referir, até a data do adimplemento de cada parcela; XII - (VETADO) XIII - limites para 
pagamento de instalações e mobilização para execução de obras ou serviços que serão 
obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; XIV - 
condições de pagamento, prevendo: a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado 
a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela; b) cronograma de 
desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos 
financeiros; c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final 
do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; d) 
compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 
antecipações de pagamentos; e) exigência de seguros, quando for o caso. XV - instruções e 
normas para os recursos previstos nesta Lei; XVI - condições de recebimento do objeto da 
licitação; XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação. §1. O original do edital 
deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, 
permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, 
para sua divulgação e fornecimento aos interessados. §2. Constituem anexos do edital, dele 
fazendo parte integrante: I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, 
desenhos, especificações e outros complementos; II - orçamento estimado em planilhas de 
quantitativos e preços unitários; III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e 
o licitante vencedor; IV - as especificações complementares e as normas de execução 
pertinentes à licitação. §3. Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento 
da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de 
parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada 
a emissão de documento de cobrança. §4. Nas compras para entrega imediata, assim 
entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da 
proposta, poderão ser dispensados: I - o disposto no inciso XI deste artigo; II - a atualização 
financeira a que se refere a alínea "c" do inciso XIV deste artigo, correspondente ao período 
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não 
superior a quinze dias. Art. 41o A Administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. §1. Qualquer cidadão é parte legítima para 
impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §1. do art. 113. §2. Decairá do direito de impugnar 
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os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. §3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante 
não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. §4. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das 
fases subseqüentes. Art. 42o Nas concorrências de âmbito internacional o edital deverá 
ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências 
dos órgãos competentes. §1. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em 
moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro. §2. O pagamento feito ao 
licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo 
anterior será efetuado em moeda brasileira à taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente 
anterior à data do efetivo pagamento. §3. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro 
serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. §4. Para fins de julgamento da 
licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames 
conseqüentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto 
à operação final de venda. §5. Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição 
de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de 
cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão 
ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, 
convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as 
normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração, o qual poderá contemplar, além do preço, 
outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou 
da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto 
de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade 
imediatamente superior. §6. As cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo 
local de destino. Art. 43o A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 
concorrentes, e sua apreciação; II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes 
inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após 
sua denegação; III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes 
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; IV - verificação da 
conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços 
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do 
sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de 
julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do edital; VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e 
adjudicação do objeto da licitação. §1. A abertura dos envelopes contendo a documentação 
para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, 
do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 
§2. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissão. §3. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 
da proposta. §4. O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao 
concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. §5. Ultrapassada a fase de habilitação 
dos concorrentes (inciso I e II) e abertas as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por 
motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. §6. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de 
proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. Art. 
44o No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos 
definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos por esta Lei. §1. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator 
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da 
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igualdade entre os licitantes. §2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista 
no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. §3. Não se admitirá proposta que 
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. §4. O disposto no parágrafo anterior se 
aplica também às propostas que incluam mão-de-obra estrangeira ou importação de qualquer 
natureza. Art. 45o O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação 
ou responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos 
órgãos de controle. §1. Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na 
modalidade concurso: I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a 
proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; II - a 
de melhor técnica; III - a de técnica e preço. IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de 
alienação de bens ou concessão de direito real de uso. §2. No caso de empate entre duas ou 
mais propostas, e após obedecido o disposto no 2. do art. 3 desta Lei, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedado qualquer outro processo. §3. No caso da licitação do tipo menor preço, entre os 
licitantes considerados qualificados, a classificação se dará pela ordem crescente dos preços 
propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo 
anterior. §4. Para contratação de bens e serviços de informática, a Administração observará o 
disposto no art. 3. da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores 
especificados em seu 2. e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação 'técnica e preço", 
permitido o emprengo de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder 
Executivo. §5. É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo. Art. 
46o Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente 
para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de 
projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em 
geral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e 
executivos, ressalvado o disposto no 4. do artigo anterior. §1. Nas licitações do tipo "melhor 
técnica" será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento 
convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar: I - serão 
abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes 
previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo 
com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e 
objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do 
proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, 
tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes 
técnicas a serem mobilizadas para a sua execução; II - uma vez classificadas as propostas 
técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a 
valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições 
propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados 
apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela 
proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima; III - no caso 
de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com 
os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a 
contratação; IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem 
preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a 
proposta técnica. §2. Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, adicionalmente ao 
inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento 
convocatório: I - serão feitas a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo 
com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório; II - a classificação dos 
proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas 
técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório. 
§3. Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser adotados, por 
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autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da 
Administração promotora constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e 
execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de 
tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de 
reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e 
variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, 
rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre 
escolha dos licitantes na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório. 
§4. (VETADO) Art. 47o Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for 
adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá 
fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários 
para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo 
conhecimento do objeto da licitação. Art. 48o Serão desclassificadas: I - as propostas que não 
atendam às exigências do ato convocatório da licitação; II - propostas com valor global superior 
ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Parágrafo único. Quando 
todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, 
facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. Art. 49o A autoridade 
competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. §1. A 
anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. §2. A nulidade do procedimento 
licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. §3. 
No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. §4. O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se aos atos do procedimento de 
dispensa e de inexigibilidade de licitação. Art. 50o A Administração não poderá celebrar o 
contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos 
ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. Art. 51o A habilitação preliminar, a inscrição 
em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e 
julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo 
menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos 
órgãos da Administração responsáveis pela licitação. §1. No caso de convite, a comissão de 
licitação, excepcionalmente nas pequenas unidades administrativas e em face da exigüidade 
de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela 
autoridade competente. §2. A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro 
cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais legalmente 
habilitados, no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos. §3. Os membros das 
comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, 
salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata 
lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. §4. A investidura dos membros das 
Comissões permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de 
seus membros para a mesma comissão no período subseqüente. §5. No caso de concurso, o 
julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e 
reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. Art. 52o O 
concurso a que se refere o 4. do art. 22 desta Lei deve ser precedido de regulamento próprio, a 
ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. §1. O regulamento deverá indicar: I - a 
qualificação exigida dos participantes; II - as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho; 
III - as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos. §2. Em se 
tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a Administração a executá-lo quando julgar 
conveniente. Art. 53o O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado para 
Administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente. §1. Todo bem a ser leiloado 
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será previamente avaliado pela Administração para fixação do preço mínimo de arrematação. 
§2. Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não 
inferior a 5% (cinco por cento), e após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, 
imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no 
prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da Administração o 
valor já recolhido. §3. Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser 
feito em até vinte e quatro horas. §4. O edital de leilão deve ser amplamente divulgado 
principalmente no município em que se realizará. CAPÍTULO III Dos Contratos SEÇÃO I 
Disposições Preliminares Art. 54o Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-
se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. §1. Os contratos 
devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em 
cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em 
conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. §2. Os contratos 
decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato 
que os autorizou e da respectiva proposta. Art. 55o São cláusulas necessárias em todo 
contrato as que estabeleçam: I - o objeto e seus elementos característicos; II - o regime de 
execução ou a forma de fornecimento; III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, 
data base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária 
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; IV - os prazos de 
início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 
definitivo, conforme o caso; V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 
classificação funcional programática e da categoria econômica; VI - as garantias oferecidas 
para assegurar sua plena execução, quando exigidas; VII - os direitos e as responsabilidades 
das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; VIII - os casos de rescisão; IX - o 
reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art. 77 desta Lei; X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 
quando for o caso; XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 
inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; XII - a legislação aplicável à execução 
do contrato e especialmente aos casos omissos; XIII - a obrigação do contratado de manter, 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. §1. 
(VETADO) §2. Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou 
jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente 
cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual, salvo o disposto no 6. do art. 32 desta Lei. §3. No ato da liquidação da 
despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e 
fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, 
segundo o disposto no art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 56o A critério da 
autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, 
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. §1. 
Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: I - caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública; II - seguro-garantia; III - fiança bancária. §2. A garantia a 
que se refere o "caput" deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá 
seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no §3. deste artigo. 
§3. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade 
técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente 
aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior 
poderá ser elevado para até dez por cento do valor do contrato. §4. A garantia prestada pelo 
contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente. §5. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela 
Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser 
acrescido o valor desses bens. Art. 57o A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: I - aos 
projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os 
quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha 
sido previsto no ato convocatório; II - à prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que deverão ter a sua duração dimensionada com vistas à obtenção de preços e 
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condições mais vantajosas para a Administração, limitada a duração a sessenta meses; III - 
(VETADO) IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 
podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da 
vigência do contrato. §1. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 
entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 
motivos, devidamente autuados em processo: I - alteração do projeto ou especificações, pela 
Administração; II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; III - interrupção da 
execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 
Administração; IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos por esta Lei; V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; VI - omissão 
ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato 
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. §2. Toda prorrogação de prazo 
deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para 
celebrar o contrato. §3. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Art. 58o O 
regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, 
em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação 
às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; II - rescindi-los, 
unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta lei; III - fiscalizar-lhes a 
execução; IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; V - nos 
casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração 
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do 
contrato administrativo. §1. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 
administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. §2. Na 
hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser 
revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Art. 59o A declaração de nulidade do 
contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, 
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A 
nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente 
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa. SEÇÃO II Da Formalização dos Contratos Art. 60o Os contratados e seus 
aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo 
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a 
direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, 
de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo único. É nulo e de 
nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto 
pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite 
estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento. Art. 
61o Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa 
ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas 
contratuais. Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus 
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem 
ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. Art. 62o O instrumento de contrato é 
obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e 
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de 
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço. §1. A minuta do futuro contrato integrará sempre o 
edital ou ato convocatório da licitação. §2. Em carta-contrato, nota de empenho de despesa, 
autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outros instrumentos hábeis aplica-
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se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. §3. Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 
61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber: I - aos contratos de seguro, de 
financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo 
seja regido, predominantemente, por norma de direito privado; II - aos contratos em que a 
Administração for parte como usuária de serviço público. §4. É dispensável o "termo de 
contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e 
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Art. 
63o É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo 
processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o 
pagamento dos emolumentos devidos. Art. 64o A Administração convocará regularmente o 
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. §1. O prazo de convocação poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. §2. É facultado à Administração, 
quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, 
ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei. §3. 
Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. SEÇÃO III Da 
Alteração dos Contratos Art. 65o Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 
as devidas justificativas, nos seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: a) quando 
houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; II - por acordo das 
partes: a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; b) quando necessária a 
modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, 
em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; c) quando 
necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; d) para restabelecer a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execuçào do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. §1. O contratado 
fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco pro cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento até o 
limite de 50% ( cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. §2. Nenhum acréscimo ou 
supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior. §3. Se no contrato 
não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados 
mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no 1. deste artigo. §4. No 
caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os 
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos 
custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber 
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 
regularmente comprovados. §5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a 
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. §6. Em havendo alteração 
unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá 
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. §7. (VETADO) §8. A 
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variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, 
as atualizações, compensações ou penalizações decorrentes das condições de pagamento 
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples 
apostila, dispensando a celebração de aditamento. SEÇÃO IV Da Execução dos Contratos Art. 
66o O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. Art. 67o A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. §1. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. §2. As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para adoção das medidas convenientes. Art. 68o O contratado deverá manter 
preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na 
execução do contrato. Art. 69o O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir 
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. Art. 70o O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado. Art. 71o O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. §1. A inadimplência do contratado, 
com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública 
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a 
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. §2. A 
Administração poderá exigir, também, seguro para garantia de pessoas e bens, devendo essa 
exigência constar do edital da licitação ou do convite. §3. (VETADO) Art. 72o O contratado, na 
execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 
subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração. Art. 73o Executado o contrato, o seu objeto será recebido: I - em se tratando de 
obras e serviços: a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado; b) definitivamente, por servidor ou comissão designada 
pela autoridade competente, mediante termo circustanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69. desta Lei. II - em se tratando de compras ou de 
locação de equipamentos: a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do material com a especificação; b) definitivamente, após a verificação da 
qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação. §1. Nos casos de aquisição de 
equipamentos de grande vulto, o recebimento far- se-á mediante termo circunstanciado e, nos 
demais, mediante recibo. §2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato. 
§3. O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. §4. 
Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, 
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como 
realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à 
exaustão dos mesmos. Art. 74o Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes 
casos: I - gêneros perecíveis e alimentação preparada; II - serviços profissionais; III - obras e 
serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, desde que não se 
componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento 
e produtividade. Parágrafo único. Nos casos deste artigo o recebimento será feito mediante 
recibo. Art. 75o Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato 
normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa 
execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. Art. 76o A Administração 
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rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 
contrato. SEÇÃO V Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos Art. 77o A inexecução total ou 
parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em 
lei ou regulamento. Art. 78o Constituem motivo para rescisão do contrato: I - o não 
cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; II - o cumprimento 
irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; III - a lentidão do seu 
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, 
do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; IV - o atraso injustificado no início da 
obra, serviço ou fornecimento; V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem 
justa causa e prévia comunicação à Administração; VI - a subcontratação total ou parcial do 
seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; VII - o 
desatendimento das determinações regulares da autoridade designa-da para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; VIII - o cometimento reiterado de 
faltas na sua execução, anotadas na forma do 1. do art. 67 desta Lei; IX - a decretação de 
falência ou a instauração de insolvência civil; X - a dissolução da sociedade ou o falecimento 
do contratado; XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; XII - razões de interesse público, de alta 
relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato; XIII - a supressão, por parte da Administração, de 
obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no 1. do art. 65 desta lei; XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; XV - o atraso superior a 90 
(noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 
materiais naturais especificadas no projeto; XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. Parágrafo único. Os 
casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. Art. 79o A rescisão do contrato poderá ser: I - determinada 
por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 
do artigo anterior; II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; III - judicial, nos termos da 
legislação. IV - (VETADO) §1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. §2. Quando a rescisão ocorrer 
com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este 
ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 
a: I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização. §3. (VETADO) §4. ( VETADO) §5. 
Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 80o A rescisão de que trata o inciso I do 
artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta 
Lei: I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administração; II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, 
material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na 
forma do inciso V do art. 58 desta Lei; III - execução da garantia contratual, para ressarcimento 
da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos; IV - retenção dos 
créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. §1. A 
aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da Administração, 
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que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. §2. É 
permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo 
assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. §3. Na hipótese do 
inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado 
competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. §4. A rescisão de que trata 
o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu critério, aplicar a medida prevista 
no inciso I deste artigo. CAPÍTULO IV Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial 
SEÇÃO I Das Disposições Gerais Art. 81o A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
aos licitantes convocados nos termos do art. 64, 2. desta Lei, que não aceitarem a contratação, 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e 
preço. Art. 82o Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos 
desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta 
Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu 
ato ensejar. Art. 83o Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam 
os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, 
emprego, função ou mandato eletivo. Art. 84o Considera-se servidor público, para os fins desta 
Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou 
emprego público. §1. Equipara-se a servidor público, para os fins desta Lei, quem exerce 
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto 
ou indireto, do Poder Público. §2. A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os 
autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função 
de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo 
Poder Público. Art. 85o As infrações penais previstas nesta Lei pertinem às licitações e aos 
contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e respectivas 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, e 
quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto. SEÇÃO II Das Sanções 
Administrativas Art. 86o O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 
multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. §1. A multa a 
que alude neste artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as outras sanções previstas nesta Lei. §2. A multa, aplicada após regular processo 
administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado. §3. Se a multa for de 
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado 
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Art. 87o Pela inexecução 
total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - 
declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. §1. Se a multa aplicada for superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente. §2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. §3. A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo 
é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação. Art. 88o As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também 
ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta 
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Lei: I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustar os 
objetivos da licitação; III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. SEÇÃO III Dos Crimes e das Penas Art. 
89o Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em Lei, ou deixar de observar 
as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: Pena - detenção, de 3 (três) a 5 
(cinco) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo 
comprovadamente concorrido para consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou 
inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público. Art. 90o Frustrar ou fraudar, 
mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Art. 
91o Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando 
causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser 
decretada pelo Poder Judiciário: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Art. 92o Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive 
prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos 
celebrados com o Poder Público, sem autorização em Lei, no ato convocatório da licitação ou 
nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem 
cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121. desta Lei: Pena - detenção 
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado 
que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem 
indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais. Art. 93o 
Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena - 
detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Art. 94o Devassar o sigilo de proposta 
apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa. Art. 95o Afastar ou procurar afastar 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatros) anos, e multa além da pena 
correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou 
desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida. Art. 96o Fraudar, em prejuízo da Fazenda 
Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela 
decorrente: I - elevando arbitrariamente os preços; II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, 
mercadoria falsificada ou deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra; IV - alterando 
substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; V - tornando, por qualquer 
modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato: Pena - detenção, de 
3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. Art. 97o Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa 
ou profissional declarado inidôneo: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 
multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar 
ou a contratar com a Administração. Art. 98o Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a 
inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a 
alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: Pena - detenção de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos, e multa. Art. 99o A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja 
base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível 
pelo agente. §1. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois 
por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado 
com dispensa ou inexigibilidade de licitação. §2. O produto da arrecadação da multa reverterá, 
conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. SEÇÃO IV Do Processo 
e do Procedimento Judicial Art. 100o Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública 
incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la. Art. 101o Qualquer pessoa poderá 
provocar, para os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por 
escrito, informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a 
ocorrência. Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade reduzi-la 
a termo, assinado pelo apresentante e por duas testemunhas. Art. 102o Quando em autos ou 
documentos de que conhecerem, os magistrados, os membros dos Tribunais ou Conselhos de 
Contas ou os titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de qualquer dos 
Poderes, verificarem a existência dos crimes definidos nesta Lei remeterão ao Ministério 
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Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Art. 103o Será 
admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal, 
aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do Código de Processo Penal. Art. 
104o Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 (dez) dias para apresentação 
de defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar 
as testemunhas que tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que 
pretenda produzir. Art. 105o Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as 
diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessivamente, o prazo de 
5 (cinco) dias a cada parte para alegações finais. Art. 106o Decorrido esse prazo, e conclusos 
os autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, terá o juiz 10 (dez) dias para proferir a sentença. 
Art. 107o Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 108o No 
processamento e julgamento das infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos 
recursos e nas execuções que lhes digam respeito, aplicar- se-ão, subsidiariamente, o Código 
de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. CAPÍTULO V Dos Recursos Administrativos Art. 
109o Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de : 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; b) julgamento das propostas; c) anulação ou 
revogação da licitação; d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua 
alteração ou cancelamento; e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta 
Lei; f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. II - 
representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; III - pedido de 
reconsideração de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso, na hipótese do 4. do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 
intimação do ato. §1. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e" deste 
artigo, excluídos os relativos à advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo, para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se 
presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. §2. O recurso previsto nas 
alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 
competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso 
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. §3. Interposto, o recurso será comunicado 
aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. §4. O recurso 
será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. §5. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração 
se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
§6. Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de carta convite os prazos 
estabelecidos nos incisos I e II e no 3. deste artigo serão de dois dias úteis. CAPÍTULO VI Das 
Disposições Finais e Transitórias Art. 110o Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Parágrafo único. Só se 
iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na 
entidade. Art. 111o A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou 
serviço técnico especialização desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e 
a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no 
ajuste para sua elaboração. Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de 
caráter tecnológico, insuscetível de privilégio a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de 
todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de 
concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da 
obra. Art. 112o Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá 
ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, 
fiscalização e pagamento. Parágrafo único. Fica facultado à entidade interessada o 
acompanhamento da execução do contrato. Art. 113o O controle das despesas decorrentes 
dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas 
competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 
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Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e 
execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela 
previsto. §1. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao 
Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra 
irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. §2. Os Tribunais 
de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, 
até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital de 
licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à 
adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem 
determinadas. Art. 114o O sistema instituído nesta Lei, não impede a pré-qualificação de 
licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende 
análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. §1. A adoção do procedimento de 
pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela 
imediatamente superior. §2. Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta Lei 
relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e à análise da 
documentação. Art. 115o Os órgãos da Administração poderão expedir normas relativas aos 
procedimentos operacionais a serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua 
competência, observadas as disposições desta Lei. Parágrafo único. As normas a que se 
refere este artigo, após aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas na 
imprensa oficial. Art. 116o Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
Administração. §1. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da 
Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto 
pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: I - 
identificação do objeto a ser executado; II - metas a serem atingidas; III - etapas ou fases de 
execução; IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; V - cronograma de desembolso; VI 
- previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases 
programadas; VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de 
que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador. §2. Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do 
mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. §3. As parcelas do 
convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto 
nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades 
ocorrentes: I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela 
anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de 
fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos 
recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública; II 
- quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios 
fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na 
execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas 
conveniais básicas; III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas 
pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle 
interno. §4. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados 
em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual 
ou superior e um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de 
mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 
verificar-se em prazos menores que um mês. §5. As receitas financeiras auferidas na forma do 
parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas e crédito do convênio e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que 
integrará as prestações de contas do ajuste. §6. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 
entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 
evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Art. 117o 
As obras, serviços, compras e alienações realizados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e 
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Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no que couber, nas três 
esferas administrativas. Art. 118o Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades 
da administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao 
disposto nesta Lei. Art. 119o As sociedades de economia mista, empresas e fundações 
públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades 
referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando 
sujeitas às disposições desta Lei. Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este 
artigo, no âmbito da Administração Pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a 
que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser 
publicados na imprensa oficial. Art. 120o Os valores fixados por esta Lei serão 
automaticamente corrigidos na mesma periodicidade e proporção da variação do Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGPM), com base no índice do mês de dezembro de 1991. Parágrafo 
único. O Poder Executivo Federal fará publicar no Diário Oficial da União os novos valores 
oficialmente vigentes por ocasião de cada evento citado no "caput" deste artigo, desprezando-
se as frações inferiores a Cr$1,00 (hum cruzeiro real). Art. 121o O disposto nesta Lei não se 
aplica às licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência, 
ressalvado o disposto no art. 57, nos 1., 2. e 8. do art. 65, no inciso XV do art. 78, bem assim o 
disposto no "caput" do art. 5., com relação ao pagamento das obrigações na ordem 
cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de noventa dias contados da vigência 
desta Lei, separadamente para as obrigações relativas aos contratos regidos por legislação 
anterior à Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo único. Os contratos relativos a 
imóveis do patrimônio da União continuam a reger-se pelas disposições do Decreto-lei n. 
9.760, de 5 de setembro de 1946, com suas alterações, e os relativos a operações de crédito 
interno ou externo celebrados pela União ou a concessão de garantia do Tesouro Nacional 
continuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se esta Lei, no que couber. Art. 122o 
Nas concessões de linhas aéreas, observar-se-á procedimento licitatório específico, a ser 
estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica. Art. 123o Em suas licitações e contratações 
administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os 
princípios básicos desta Lei, na forma de regulamentação específica. Art. 124o Aplicam-se às 
licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos 
desta Lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto. Parágrafo único. As 
exigências contidas nos incisos II a IV do §2. do art. 7 serão dispensadas nas licitações para 
concessão de serviços com execução prévia de obras em que não foram previstos 
desembolsos por parte da Administração Pública concedente. Art. 125o Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação. Art. 126 o Revogam-se as disposições em contrário, especialmente 
os Decretos- leis n.s. 2.300, de 21 de novembro de 1986; 2.348, de 24 de julho de 1987; 2.360, 
de 16 de setembro de 1987; a Lei n. 8.220, de 4 de setembro de 1991; e o art. 83 da Lei n. 
5.194, de 24 de dezembro de 1966. Brasília, 21 de junho de 1993; 172o da Independência e 
105o da República. ITAMAR FRANCO Rubens Ricupero Romildo Conhim 2  
LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995 Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário 
Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do REAL e os critérios para conversão 
das obrigações para o REAL, e dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: CAPíTULO I Do 
Sistema Monetário Nacional Art. 1º A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema 
Monetário Nacional passa a ser o REAL (Art. 2º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994), que 
terá curso legal em todo o território nacional. § 1º As importâncias em dinheiro serão grafadas 
precedidas do símbolo R$. § 2º A centésima parte do REAL, denominada "centavo", será 
escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade. § 3º A paridade entre o 
REAL e o Cruzeiro Real, a partir de 1º de julho de 1994, será igual à paridade entre a Unidade 
Real de Valor - URV e o Cruzeiro Real fixada pelo Banco Central do Brasil para o dia 30 de 
junho de 1994. § 4º A paridade de que trata o parágrafo anterior permanecerá fixa para os fins 
previstos no art. 3º, § 3º, da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e no art. 2º desta Lei. § 5º 
Admitir-se-á fracionamento especial da unidade monetária nos mercados de valores mobiliários 
e de títulos da dívida pública, na cotação de moedas estrangeiras, na Unidade Fiscal de 
Referência - UFIR e na determinação da expressão monetária de outros valores que 
necessitem da avaliação de grandezas inferiores ao centavo, sendo as frações resultantes 
desprezadas ao final dos cálculos. Art. 2º O Cruzeiro Real, a partir de 1º de julho de 1994, 
deixa de integrar o Sistema Monetário Nacional, permanecendo em circulação como meio de 
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pagamento as cédulas e moedas dele representativas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma 
prevista nos §§ 3º e 4º do art. 3º da Lei nº 8.880, de 1994. § 1º Até o último dia útil de julho de 
1994, os cheques ainda emitidos com indicação de valor em Cruzeiros Reais serão acolhidos 
pelas instituições financeiras e pelos serviços de compensação, sem prejuízo do direito ao 
crédito, nos termos da legislação pertinente. § 2º Os prazos previstos neste artigo poderão ser 
prorrogados pelo Banco Central do Brasil. § 3º Os documentos de que trata o § 1º serão 
acolhidos e contabilizados com a paridade fixada, na forma do § 3º do art. 1º, para o dia 1º de 
julho de 1994. Art. 3º O Banco Central do Brasil emitirá o REAL mediante a prévia vinculação 
de reservas internacionais em valor equivalente, observado o disposto no art. 4º desta Lei. § 1º 
As reservas internacionais passíveis de utilização para composição do lastro para emissão do 
REAL são os ativos de liquidez internacional denominados ou conversíveis em dólares dos 
Estados Unidos da América. § 2º A paridade a ser obedecida, para fins da equivalência a que 
se refere o caput deste artigo, será de um dólar dos Estados Unidos da América para cada 
REAL emitido. § 3º Os rendimentos resultantes das aplicações das reservas vinculadas não se 
incorporarão a estas, sendo incorporadas às reservas não vinculadas administradas pelo 
Banco Central do Brasil. § 4º O Conselho Monetário Nacional, segundo critérios aprovados 
pelo Presidente da República: I - regulamentará o lastreamento do REAL; II - definirá a forma 
como o Banco Central do Brasil administrará as reservas internacionais vinculadas; III - poderá 
modificar a paridade a que se refere o § 2º deste artigo. § 5º O Ministro da Fazenda submeterá 
ao Presidente da República os critérios de que trata o parágrafo anterior. Art. 4º Observado o 
disposto nos artigos anteriores, o Banco Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às 
emissões de REAL, o seguinte: I - limite de crescimento para o trimestre outubro-dezembro/94 
de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento), para as emissões de REAL sobre o saldo de 
30 de setembro de 1994; II - limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre de 1994, 
para as emissões de REAL no conceito ampliado; III - nos trimestres seguintes, obedecido o 
objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, a programação monetária de que trata o art. 6º 
desta Lei estimará os percentuais de alteração das emissões de REAL em ambos os conceitos 
mencionados acima. § 1º Para os propósitos do contido no caput deste artigo, o Conselho 
Monetário Nacional, tendo presente o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, definirá 
os componentes do conceito ampliado de emissão, nele incluídas as emissões lastreadas de 
que trata o art. 3º desta Lei. § 2º O Conselho Monetário Nacional, para atender a situações 
extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil a exceder em até 20% (vinte por 
cento) os valores resultantes dos percentuais previstos no caput deste artigo. § 3º O Conselho 
Monetário Nacional, por intermédio do Ministro de Estado da Fazenda, submeterá ao 
Presidente da República os critérios referentes a alteração de que trata o § 2º deste artigo. § 4º 
O Conselho Monetário Nacional, de acordo com diretrizes do Presidente da República, 
regulamentará o disposto neste artigo, inclusive no que diz respeito à apuração dos valores das 
emissões autorizadas e em circulação e à definição de emissões no conceito ampliado. Art. 5º 
Serão grafadas em REAL, a partir de 1º de julho de 1994, as demonstrações contábeis e 
financeiras, os balanços, os cheques, os títulos, os preços, os precatórios, os valores de 
contratos e todas as demais expressões pecuniárias que se possam traduzir em moeda 
nacional. CAPÍTULO II Da Autoridade Monetária Art. 6º O Presidente do Banco Central do 
Brasil submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no início de cada trimestre, programação 
monetária para o trimestre, da qual constarão, no mínimo: I - estimativas das faixas de variação 
dos principais agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabilidade 
da moeda; e II - análise da evolução da economia nacional prevista para o trimestre, e 
justificativa da programação monetária. § 1º Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, 
a programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal. § 2º O Congresso Nacional poderá, com base em parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o caput 
deste artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu recebimento. § 
3º O Decreto Legislativo referido no parágrafo anterior limitar-se-á à aprovação ou rejeição "in 
totum" da programação monetária, vedada a introdução de qualquer alteração. § 4º Decorrido o 
prazo a que se refere o § 2º deste artigo, sem apreciação da matéria pelo Plenário do 
Congresso Nacional, a programação monetária será considerada aprovada. § 5º Rejeitada a 
programação monetária, nova programação deverá ser encaminhada, nos termos deste artigo, 
no prazo de dez dias, a contar da data de rejeição. § 6º Caso o Congresso Nacional não 
aprove a programação monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se destina, fica 
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o Banco Central do Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação. Art. 7º O Presidente do 
Banco Central do Brasil enviará, através do Ministro da Fazenda, ao Presidente da República e 
aos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional: I - relatório trimestral sobre a 
execução da programação monetária; e II - demonstrativo mensal das emissões de REAL, as 
razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas. Art. 8º O 
Conselho Monetário Nacional, criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a 
ser integrado pelos seguintes membros: I - Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de 
Presidente; II - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento; III - Presidente do Banco 
Central do Brasil. § 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, 
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante 
interesse, ad referendum dos demais membros. § 2º Quando deliberar ad referendum do 
Conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado na primeira reunião que se seguir 
àquela deliberação. § 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem 
como representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, não lhes 
sendo permitido o direito de voto. § 4º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por 
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente. § 5º O Banco 
Central do Brasil funcionará como secretaria-executiva do Conselho. § 6º O regimento interno 
do Conselho Monetário Nacional será aprovado por decreto do Presidente da República, no 
prazo máximo de trinta dias, contados da publicação desta Lei. § 7º A partir de 30 de junho de 
1994, ficam extintos os mandatos de membros do Conselho Monetário Nacional nomeados até 
aquela data. Art. 9º É criada junto ao Conselho Monetário Nacional a Comissão Técnica da 
Moeda e do Crédito, composta dos seguintes membros: I - Presidente e quatro Diretores do 
Banco Central do Brasil; II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários; III - Secretário-
Executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento; IV - Secretário-Executivo e Secretários 
do Tesouro Nacional e de Política Econômica do Ministério da Fazenda. § 1º A Comissão será 
coordenada pelo Presidente do Banco Central do Brasil. § 2º O regimento interno da Comissão 
Técnica da Moeda e do Crédito será aprovado por decreto do Presidente da República. Art. 10. 
Compete à Comissão Técnica da Moeda e do Crédito: I - propor a regulamentação das 
matérias tratadas na presente Lei, de competência do Conselho Monetário Nacional; II - 
manifestar-se, na forma prevista em seu regimento interno, previamente, sobre as matérias de 
competência do Conselho Monetário Nacional, especialmente aquelas constantes da Lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964; III - outras atribuições que lhe forem cometidas pelo 
Conselho Monetário Nacional. Art. 11. Funcionarão, também, junto ao Conselho Monetário 
Nacional, as seguintes Comissões Consultivas: I - de Normas e Organização do Sistema 
Financeiro; II - de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros; III - de Crédito Rural; IV - de 
Crédito Industrial; V - de Crédito Habitacional, e para Saneamento e Infra-Estrutura Urbana; VI 
- de Endividamento Público; VII - de Política Monetária e Cambial. § 1º A organização, a 
composição e o funcionamento das Comissões Consultivas serão objeto de regimento interno, 
a ser aprovado por Decreto do Presidente da República. § 2º Ficam extintos, a partir de 30 de 
junho de 1994, os mandatos dos membros das Comissões Consultivas. CAPíTULO III Das 
Conversões para REAL Art. 12. Na operação de conversão de Cruzeiros Reais para REAL, 
serão adotadas quatro casas decimais no quociente da divisão. § 1º Em todos os pagamentos 
ou liquidações de soma a receber ou a pagar e registros contábeis, serão desprezados, para 
todos os efeitos legais, os valores inferiores ao correspondente a um centavo de REAL. § 2º 
Nas instituições financeiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil a soma das parcelas desprezadas, na forma do parágrafo anterior, será recolhida e 
creditada ao Tesouro Nacional, no prazo a ser fixado pelo Poder Executivo, para ser utilizada 
em programas emergenciais contra a fome e a miséria, conforme regulamentação a ser 
baixada pelo Poder Executivo. Art. 13. A partir de 1º de julho de 1994, todos os valores 
expressos em URV passam a ser expressos, de pleno direito, em igual número de REAIS. Art. 
14. As obrigações pecuniárias expressas em Cruzeiros Reais que não tenham sido convertidas 
em URV até 30 de junho de 1994, inclusive, serão, em 1º de julho de 1994, obrigatoriamente 
convertidas em REAL, de acordo com as normas desta Lei. Parágrafo único. O disposto no 
caput deste artigo aplica-se às obrigações que tenham sido mantidas em Cruzeiros Reais por 
força do contido na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, inclusive em seu art. 16. Art. 15. 
Serão convertidos em REAL, em 1º de julho de 1994, segundo a paridade fixada para aquela 
data: I - as contas-correntes; II - os depósitos à vista nas instituições financeiras; III - os 
depósitos compulsórios em espécie sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema bancário 
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junto ao Banco Central do Brasil. Art. 16. Observado o disposto nos parágrafos deste artigo, 
serão igualmente convertidos em REAL, em 1º de julho de 1994, de acordo com a paridade 
fixada para aquela data: I - os saldos das cadernetas de poupança; II - os depósitos 
compulsórios e voluntários mantidos junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários 
da captação de cadernetas de poupança; III - os saldos das contas do Fundo de Garantia do 
Tempo do Serviço - FGTS, do Fundo de Participação PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT; IV - as operações de crédito rural; V - as operações ativas e passivas dos 
Sistemas Financeiro da Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), observado o disposto nos 
arts. 20 e 21 desta Lei; VI - as operações de seguro, de previdência privada e de capitalização; 
VII - as demais operações contratadas com base na Taxa Referencial - TR ou no índice de 
remuneração básica dos depósitos de poupança; e VIII - as demais operações da mesma 
natureza, não compreendidas nos incisos anteriores. § 1º A conversão de que trata este artigo 
será precedida de atualização pro rata tempore, desde a data do último aniversário até 30 de 
junho de 1994, inclusive, mediante a aplicação da Taxa Referencial - TR ou do referencial legal 
ou contratual pertinente, na forma da legislação vigente. § 2º Na data de aniversário no mês de 
julho, incidirá, pro rata tempore, desde a data de conversão, sobre o valor convertido, a Taxa 
Referencial - TR ou o referencial legal ou contratual pertinente e juros, na forma da legislação 
vigente. § 3º O crédito da remuneração básica e dos juros, no que diz respeito às cadernetas 
de poupança, ocorrerá somente nas datas de aniversário, que são mantidas para todos os 
efeitos. § 4º Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, o Ministro 
de Estado da Fazenda, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar e o Conselho Nacional de Seguros Privados, dentro de suas respectivas 
competências, regulamentarão o disposto neste artigo. Art. 17. Os valores das prestações de 
financiamentos habitacionais firmados com entidades integrantes do Sistema Financeiro da 
Habitação - SFH, e entidades de previdência privada, quando em condições análogas às 
utilizadas no Sistema Financeiro da Habitação, expressos em Cruzeiros Reais, no mês de 
junho de 1994, serão convertidos em REAL, no dia 1º de julho de 1994, observada a paridade 
entre o Cruzeiro Real e o Real fixada para aquela data. Parágrafo único. São mantidos o índice 
de reajuste e a periodicidade contratualmente estabelecidos para atualização das prestações 
de que trata este artigo. Art. 18. Os depósitos da União no Banco Central do Brasil e nas 
instituições financeiras terão seu saldo atualizado, pela taxa média referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, até 30 de junho de 1994, e convertidos para 
REAL, em 1º de julho de 1994, observada a paridade fixada para aquela data. Art. 19. As 
obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, sem cláusula de correção monetária ou com 
cláusula de correção monetária prefixada, serão convertidas em REAL, no dia 1º de julho de 
1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o Real fixada para aquela data. Art. 20. As 
obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, com cláusula de correção monetária baseada em 
índices de preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é igual ou menor que a 
periodicidade de pagamento, serão convertidas em REAL, no dia 1º de julho de 1994, 
observada a paridade fixada para aquela data, reajustando-se pro rata tempore os valores 
contratuais expressos em Cruzeiros Reais desde o último aniversário até o dia 30 de junho de 
1994, inclusive, de acordo com o índice constante do contrato. Art. 21. As obrigações 
pecuniárias em Cruzeiros Reais, com cláusula de correção monetária baseada em índices de 
preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é maior que a periodicidade de pagamento, 
serão convertidas em REAL, no dia 1º de julho de 1994, de acordo com as disposições abaixo: 
I - dividindo-se o valor em Cruzeiros Reais da obrigação vigente no dia do aniversário em cada 
um dos meses imediatamente anteriores, em número igual aos do último período de reajuste 
pleno, pelo valor em Cruzeiros Reais do equivalente em URV nesses mesmos dias; II - 
extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior; III - reconvertendo-
se, em Cruzeiros Reais, o valor encontrado pela URV do dia do aniversário em junho de 1994; 
IV - aplicando-se, pro rata tempore, sobre o valor em Cruzeiros Reais de que trata o inciso 
anterior, o índice contratual ou legal até 30 de junho de 1994; e V - convertendo-se em REAL o 
valor corrigido na forma do inciso anterior pela paridade fixada para aquela data. § 1º O cálculo 
da média a que se refere este artigo será feito com base nos preços unitários, nos casos dos 
contratos para aquisição ou produção de bens para entrega futura, execução de obras, 
prestação de serviços, locação, uso e arrendamento, quando as quantidades de bens e 
serviços, a cada mês, forem variáveis. § 2º No caso de obrigações em que tenha transcorrido 
um número de meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, a conversão será feita, 
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na forma do caput deste artigo, levando-se em conta apenas os valores referentes aos meses 
a partir da contratação. § 3º No caso dos contratos de locação residencial com cláusula de 
reajuste superior a seis meses, as disposições do caput deste artigo serão aplicadas tomando 
em conta apenas os aluguéis dos primeiros seis meses do último período de reajuste pleno. § 
4º Em caso de desequilíbrio econômico-financeiro, os contratos de locação residencial, 
inclusive os convertidos anteriormente, poderão ser revistos, a partir de 1º de janeiro de 1995, 
através de livre negociação entre as partes, ou judicialmente, a fim de adequá-los aos preços 
de mercado, sem prejuízo do direito à ação revisional prevista na Lei nº 8.245, de 1991. § 5º 
Efetivada a revisão, o novo valor do aluguel residencial vigorará pelo prazo mínimo de um ano. 
Art. 22. Para os efeitos desta Lei, "dia de aniversário", "data de aniversário" e "aniversário" 
correspondem: I - no caso de obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais com cláusula de 
correção monetária por índice de preço, ao dia do vencimento; na falta deste, ao dia do último 
reajuste; e, na falta deste, ao dia do surgimento, em qualquer mês, da obrigação, do título, do 
contrato ou da parcela contratual; II - no caso de contratos que tenham por objeto a aquisição 
ou produção de bens para entrega futura, a execução de obras ou a prestação de serviços, e 
que tenham cláusulas de reajuste de preços por índices de preços setoriais, regionais ou 
específicos, ou, ainda, que reflitam a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, ao 
último dia de validade dos preços contratuais em cada período de reajuste. Art. 23. As 
disposições desta Lei, sobre conversões, aplicam-se aos contratos de que trata o art. 15 da Lei 
nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e sua regulamentação. § 1º Na conversão para REAL dos 
contratos que não contiverem cláusula de atualização monetária entre a data final do período 
de adimplemento da obrigação e a data da exigibilidade do pagamento, será deduzida a 
expectativa de inflação considerada no contrato relativamente a este prazo, devendo, quando o 
contrato não mencionar explicitamente a expectativa inflacionária, ser adotada, para a dedução 
a variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP/DI, da Fundação Getúlio 
Vargas - FGV, no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que esta se referir, 
aplicado pro rata tempore relativamente ao prazo previsto para o pagamento. § 2º Nos casos 
em que houver cláusula de atualização monetária decorrente de atraso de pagamento, 
corrigido também o período decorrido entre a data do adimplemento da obrigação e da 
exigibilidade do pagamento, aplica-se a este período a dedução referida no parágrafo anterior, 
segundo os critérios nele estabelecidos. § 3º O Poder Executivo regulamentará o disposto 
neste artigo. Art. 24. Nas obrigações convertidas em REAL na forma dos arts. 20 e 21, o 
cálculo da correção monetária, a partir de 1º de julho de 1994, somente é válido quando 
baseado em índice de preços calculado na forma do art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 
1994. § 1º O cálculo dos índices de correção monetária de obrigações a que se refere o caput 
deste artigo tomará por base preços em REAL, o equivalente em URV dos preços em 
Cruzeiros Reais, e os preços nominados ou convertidos em URV dos meses anteriores. § 2º 
Observado o disposto no art. 28, sobre os valores convertidos em REAL, na forma dos arts. 20 
e 21, serão aplicados pro rata tempore, da data da conversão até a data do aniversário, os 
índices de correção monetária a que estiverem sujeitos, calculados de conformidade com o art. 
38 da Lei nº 8.880, 27 de maio de 1994, de acordo com as respectivas disposições legais, 
regulamentares, contratuais, ou decisões judiciais com base nas quais tiverem sido 
constituídos. § 3º No cálculo dos índices de que trata este artigo, os preços em Cruzeiros Reais 
deverão ser convertidos em URV do dia de sua coleta. § 4º Caso o índice de preços constante 
do contrato não esteja disponível na forma do caput deste artigo, será utilizado, para os fins do 
disposto no art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e nesta Lei, índice equivalente 
substituto, na forma da regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo. § 5º É nula de 
pleno direito e não surtirá nenhum efeito a aplicação de índice, para fins de correção 
monetária, calculado de forma diferente da estabelecida neste artigo. Art. 25. As dotações 
constantes da proposta de Orçamento Geral da União enviada ao Congresso Nacional, com as 
modificações propostas nos termos do art. 166, § 5º, da Constituição Federal, serão corrigidas 
para preços médios de 1994, mediante a aplicação, sobre os valores expressos a preços de 
abril de 1993, do multiplicador de 66,8402, sendo então convertidos em 1º de julho de 1994 em 
REAIS pela paridade fixada para aquela data. § 1º Serão também convertidos em REAL em 1º 
de julho de 1994, pela paridade fixada para aquela data, todos os valores expressos em 
Cruzeiros Reais em 30 de junho de 1994, constantes de balanços e de todos os atos e fatos 
relacionados com a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil. § 2º No caso do 
parágrafo anterior, se resultarem valores inferiores a R$ 0,01 (um centavo de REAL), os 
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mesmos serão representados por este valor (R$ 0,01). Art. 26. Como forma de garantir o 
equilíbrio econômico-financeiro na conversão dos contratos relativos à atividade agrícola, ficam 
asseguradas as condições de equivalência constantes nos contratos de financiamento de 
custeio e de comercialização para produtos contemplados na safra 1993/94 e na safra 1994 
com "preços mínimos de garantia" dentro da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM. 
CAPÍTULO IV Da Correção Monetária Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou 
estipulação de negócio jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a 
partir de 1º de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do 
Índice de Preços ao Consumidor, Série r - IPC-r. § 1º O disposto neste artigo não se aplica: I - 
às operações e contratos de que tratam o Decreto-lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, e o 
art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994; II - aos contratos pelos quais a empresa se 
obrigue a vender bens para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, 
cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice 
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados; III - às hipóteses tratadas 
em lei especial. § 2º Considerar-se-á de nenhum efeito a estipulação, a partir de 1º de julho de 
1994, de correção monetária em desacordo com o estabelecido neste artigo. § 3º Nos 
contratos celebrados ou convertidos em URV, em que haja cláusula de correção monetária por 
índice de preços ou por índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utiliza-
dos, o cálculo desses índices, para efeitos de reajuste, deverá ser nesta moeda até a emissão 
do REAL e, daí em diante, em REAL, observado o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 
1994. § 4º A correção monetária dos contratos convertidos na forma do art. 21 desta Lei será 
apurada somente a partir do primeiro aniversário da obrigação, posterior à sua conversão em 
REAIS. § 5º A Taxa Referencial - TR somente poderá ser utilizada nas operações realizadas 
nos mercados financeiros, de valores mobiliários, de seguros, de previdência privada, de 
capitalização e de futuros. § 6º Continua aplicável aos débitos trabalhistas o disposto no art. 39 
da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991. Art. 28. Nos contratos celebrados ou convertidos em 
REAL com cláusula de correção monetária por índices de preço ou por índice que reflita a 
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, a periodicidade de aplicação dessas 
cláusulas será anual. § 1º É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito cláusula de 
correção monetária cuja periodicidade seja inferior a um ano. § 2º O disposto neste artigo 
aplica-se às obrigações convertidas ou contratadas em URV até 27 de maio de 1994 e às 
convertidas em REAL. § 3º A periodicidade de que trata o caput deste artigo será contada a 
partir: I - da conversão em REAL, no caso das obrigações ainda expressas em Cruzeiros 
Reais; II - da conversão ou contratação em URV, no caso das obrigações expressas em URV 
contratadas até 27 de maio de 1994; III - da contratação, no caso de obrigações contraídas 
após 1º de julho de 1994; e IV - do último reajuste no caso de contratos de locação residencial. 
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica: I - às operações realizadas no mercado financeiro e 
no Sistema Financeiro de Habitação - SFH, por instituições financeiras e demais entidades 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo - SBPE e aos financiamentos habitacionais de entidades de 
previdência privada; II - às operações e contratos de que tratam o Decreto-lei nº 857, de 1969, 
e o art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. § 5º O Poder Executivo poderá reduzir a 
periodicidade de que trata esse artigo. § 6º O devedor, nos contratos com prazo superior a um 
ano, poderá amortizar, total ou parcialmente, antecipadamente, o saldo devedor, desde que o 
faça com o seu valor atualizado pela variação acumulada do índice contratual ou do IPC-r até a 
data do pagamento. § 7º Nas obrigações em Cruzeiros Reais, contraídas antes de 15 de março 
de 1994 e não convertidas em URV, o credor poderá exigir, decorrido um ano da conversão 
para o REAL, ou no seu vencimento final, se anterior, sua atualização na forma contratada, 
observadas as disposições desta Lei, abatidos os pagamentos, também atualizados, 
eventualmente efetuados no período. CAPÍTULO V Da Amortização da Dívida Mobiliária 
Federal Art. 29. É criado o Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, com a 
finalidade de amortizar a dívida mobiliária interna do Tesouro Nacional, que será 
regulamentado pelo Poder Executivo. Art. 30. O Fundo, de natureza contábil, será constituído 
através de vinculação, mediante prévia e expressa autorização do Presidente da República, a 
título de depósito: I - de ações preferenciais sem direito de voto pertencentes à União; II - de 
ações ordinárias ou preferenciais com direito de voto, excedentes ao número necessário à 
manutenção, pela União, do controle acionário das empresas por ela controladas por 
disposição legal; III - de ações ordinárias ou preferenciais com direito de voto das empresas 
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controladas pela União em que não haja disposição legal determinando a manutenção desse 
controle; IV - de ações ordinárias ou preferenciais com direito ou sem direito a voto 
pertencentes à União, em que esta é minoritária. Parágrafo único. O percentual das ações a 
ser depositado no Fundo será fixado em decreto do Poder Executivo. Art. 31. O Fundo será 
gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que promoverá 
as alienações, mediante delegação da União, observado o disposto no art. 32 desta Lei. 
Parágrafo único. O BNDES, na qualidade de gestor do Fundo, poderá praticar, em nome e por 
conta da União, todos os atos necessários à consecução da venda em bolsa, inclusive firmar 
os termos de transferência das ações alienadas, garantindo ampla divulgação, com a 
publicação da justificativa e das condições de cada alienação. Art. 32. As ordens de alienação 
de ações serão expedidas mediante Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e 
do Planejamento e Orçamento, que deverá conter o número, espécie e classe de ações a 
serem alienadas. § 1º As despesas, encargos e emolumentos relacionados com a alienação 
das ações serão abatidas do produto da alienação, devendo os valores líquidos ser repassados 
pelo gestor do Fundo ao Tesouro Nacional, juntamente com o demonstrativo da prestação de 
contas. § 2º O produto líquido das alienações deverá ser utilizado, especificamente, na 
amortização de principal atualizado de dívida pública mobiliária interna do Tesouro Nacional e 
dos respectivos juros, devendo o Ministério da Fazenda publicar quadro resumo, no qual 
constará a origem dos recursos e a dívida quitada. § 3º Os demonstrativos de prestação de 
contas relativas a cada alienação de ações, na forma da presente Lei, serão enviados pelo 
gestor do Fundo ao Tribunal de Contas da União, para apreciação. Art. 33. A amortização da 
dívida mobiliária interna do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 29, poderá, por acordo 
entre as partes, se dar mediante dação em pagamento de ações depositadas no Fundo. Art. 
34. A ordem de dação em pagamento prevista no art. 33 será expedida mediante portaria 
conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, a qual 
estabelecerá o número, espécie e classe das ações, bem assim os critérios de fixação do 
respectivo preço, levando em conta o valor em bolsa. Art. 35. Ficam excluídas das disposições 
deste capítulo as empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, de que trata a 
Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990. CAPíTULO VI Das Disposições Tributárias Art. 36. A partir 
de 1º de julho de 1994, ficará interrompida, até 31 de dezembro de 1994, a aplicação da 
Unidade Fiscal de Referência - UFIR, exclusivamente para efeito de atualização dos tributos, 
contribuições federais e receitas patrimoniais, desde que os respectivos créditos sejam pagos 
nos prazos originais previstos na legislação. § 1º No caso de tributos e contribuições apurados 
em declaração de rendimentos, a interrupção da UFIR abrangerá o período compreendido 
entre a data de encerramento do período de apuração e a data de vencimento. § 2º Para os 
efeitos da interrupção de que trata o caput deste artigo, a reconversão para REAL será 
efetuada com base no valor da UFIR utilizada para a respectiva conversão. § 3º Aos créditos 
tributários não pagos nos prazos previstos na legislação tributária aplica-se a atualização 
monetária pela variação da UFIR, a partir do mês de ocorrência do fato gerador, ou, quando for 
o caso, a partir do mês correspondente ao término do período de apuração, nos termos da 
legislação pertinente, sem prejuízo da multa e de acréscimos legais pertinentes. § 4º Aos 
débitos para com o patrimônio imobiliário da União não pagos nos prazos previstos na 
legislação patrimonial, ou à diferença de valor recolhido a menor, aplica-se a atualização 
monetária pela variação da UFIR entre o mês do vencimento, ou da ocorrência do fato gerador, 
e o mês do efetivo pagamento, além da multa de que trata o art. 59 da Lei nº 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991, e de acréscimos legais pertinentes. § 5º Às contribuições sociais 
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, quando não recolhidas nos 
prazos previstos na legislação específica, aplica-se a atualização monetária pela variação da 
UFIR entre o mês subseqüente ao de competência e o mês do efetivo recolhimento, sem 
prejuízo da multa e de acréscimos legais pertinentes. § 6º O disposto no caput deste artigo não 
se aplica aos débitos incluídos em parcelamento. Art. 37. No caso de tributos, contribuições e 
outros débitos para com a Fazenda Nacional pagos indevidamente, dentro do prazo previsto no 
art. 36 desta Lei, a compensação ou restituição será efetuada com base na variação da UFIR 
calculada a partir do mês seguinte ao pagamento. Art. 38. Nas situações de que tratam os §§ 
3º, 4º e 5º do artigo 36 desta Lei, os juros de mora serão equivalentes, a partir de 1º de julho de 
1994, ao excedente da variação acumulada da Taxa Referencial - TR em relação à variação da 
UFIR no mesmo período. § 1º Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no caput deste 
artigo poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, parágrafo 1º, da Lei nº 
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5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei nº 8.383, de 1991, e no art. 3º da Lei nº 
8.620, de 5 de janeiro de 1993. § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos 
incluídos em parcelamento concedido anteriormente à data de entrada em vigor desta Lei. Art. 
39. O imposto sobre rendimentos de que trata o art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 
1988, pago na forma do art. 36 desta Lei, será, para efeito de redução do imposto devido na 
declaração de ajuste anual, convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês em 
que os rendimentos forem recebidos. Art. 40. O produto da arrecadação dos juros de mora de 
que trata o art. 38 desta Lei, no que diz respeito aos tributos e contribuições, exceto as 
contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, integra os recursos referidos nos arts. 3º, 
parágrafo único, 4º e 5º, § 1º, da Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e no art. 69 da Lei 
nº 8.383, de 1991, até o limite de juros previsto no art. 161, § 1º, da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966. Art. 41. A restituição do imposto de renda da pessoa física, apurada na 
declaração de rendimentos relativa ao exercício financeiro de 1995, será reconvertida em 
REAL com base no valor da UFIR no mês do recebimento. Art. 42. As pessoas jurídicas farão 
levantamento de demonstrações contábeis e financeiras extraordinárias, com vistas à 
adaptação dos respectivos lançamentos aos preceitos desta Lei. Parágrafo único. O Poder 
Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Art. 43. Fica extinta, a partir de 1º de 
setembro de 1994, a UFIR diária de que trata a Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Art. 
44. A correção monetária das unidades fiscais estaduais e municipais será feita pelos mesmos 
índices e com a mesma periodicidade com que será corrigida a Unidade Fiscal de Referência - 
UFIR, de que trata a Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Art. 45. As alíquotas previstas 
no art. 5º da Lei nº 8.033, de 12 de abril de 1990, ficam reduzidas para: I - zero, nas hipóteses 
de que tratam os incisos I, III e IV; e II - 15% (quinze por cento), nas hipóteses de que trata o 
inciso II. Parágrafo único. Tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal, o Poder 
Executivo poderá reduzir a alíquota de que trata o inciso II deste artigo. Art. 46. Os valores 
constantes da legislação tributária, expressos ou com referencial em UFIR diária serão, a partir 
de 1º de setembro de 1994, expressos ou referenciados em UFIR. Parágrafo único. Para efeito 
de aplicação dos limites previstos na legislação tributária federal, a conversão dos valores em 
REAL para UFIR será efetuada com base na UFIR vigente no mês de referência. Art. 47. A 
partir de 1º de setembro de 1994, a correção monetária das demonstrações financeiras será 
efetuada com base na UFIR. Parágrafo único. O período da correção será o compreendido 
entre o último balanço corrigido e o primeiro dia do mês seguinte àquele em que o balanço 
deverá ser corrigido. Art. 48. A partir de 1º de setembro de 1994, a base de cálculo do imposto 
de renda das pessoas jurídicas será convertida em quantidade de UFIR, mediante a divisão do 
valor do lucro real, presumido ou arbitrado, pelo valor da UFIR vigente no mês subseqüente ao 
de encerramento do período-base de sua apuração. § 1º O disposto neste artigo aplica-se 
também à base de cálculo do imposto de renda mensal determinada com base nas regras de 
estimativa e à tributação dos demais resultados e ganhos de capital (art. 17 da Lei nº 8.541, de 
23 de dezembro de 1992). § 2º Na hipótese de incorporação, fusão, cisão ou extinção da 
pessoa jurídica, no curso do período-base, a base de cálculo do imposto será convertida em 
quantidade de UFIR, com base no valor desta vigente no mês de encerramento do período-
base. Art. 49. O imposto de renda da pessoa jurídica será calculado mediante a aplicação da 
alíquota sobre a base de cálculo expressa em UFIR. Art. 50. Aplicam-se à Contribuição Social 
sobre o Lucro (Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas de conversão em 
UFIR da base de cálculo e de pagamento estabelecidas por esta Lei para o imposto de renda 
das pessoas jurídicas. Art. 51. O imposto de renda retido na fonte ou pago pelo contribuinte 
relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de setembro de 1994, incidente sobre receitas 
computadas na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica será, para efeito de 
compensação, convertido em quantidade de UFIR, tomando por base o valor desta no mês 
subseqüente ao da retenção. Parágrafo único. A conversão em quantidade de UFIR prevista 
neste artigo aplica-se, também, aos incentivos fiscais de dedução do imposto e de redução e 
isenção calculados com base no lucro da exploração. Art. 52. São dedutíveis, na determinação 
do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, segundo o regime de 
competência, as contrapartidas de variação monetária de obrigações, inclusive de tributos e 
contribuições, ainda que não pagos, e perdas cambiais e monetárias na realização de créditos. 
Art. 53. Os rendimentos das aplicações financeiras de renda fixa e os ganhos líquidos nos 
mercados de renda variável continuam apurados e tributados na forma da legislação vigente, 
com as seguintes alterações: I - a partir de 1º de setembro de 1994, o valor aplicado e o custo 
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de aquisição serão convertidos em UFIR pelo valor desta no mês da aplicação ou aquisição, e 
reconvertidos em REAL pelo valor da UFIR do mês do resgate ou da liquidação da operação; II 
- o valor das aplicações financeiras e do custo dos ativos existentes em 31 de agosto de 1994, 
expresso em quantidade de UFIR, será reconvertido em REAL na forma prevista na alínea 
anterior. § 1º O disposto neste artigo aplica-se também aos rendimentos auferidos no resgate 
de quotas de fundos e clubes de investimento, excetuados os rendimentos do fundo de que 
trata o § 4º do art. 21 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. § 2º São isentos do imposto 
de renda os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de fundos de investimento, de 
titularidade de fundos cujos recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de fundos de 
investimento. § 3º Fica mantido, em relação ao Fundo de Investimento em Quotas de Fundos 
de Aplicação Financeira, o disposto no art. 22, inciso I, da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 
1991. Art. 54. Constituem aplicações financeiras de renda fixa, para os efeitos da legislação 
tributária, as operações de transferência de dívidas realizadas com instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo único. Para 
os efeitos do art. 18 da Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de 1993, o cedente da dívida é 
titular da aplicação e beneficiário da liquidação da operação. Art. 55. Em relação aos fatos 
geradores que vierem a ocorrer a partir de 1º de setembro de 1994, os tributos e contribuições 
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal serão convertidos em quantidade de UFIR 
com base no valor desta no mês em que ocorrer o fato gerador ou no mês em que se encerrar 
o período de apuração. § 1º Para efeito de pagamento, a reconversão para REAL far-se-á 
mediante a multiplicação da respectiva quantidade de UFIR pelo valor desta vigente no mês do 
pagamento, observado o disposto no art. 36 desta Lei. § 2º A reconversão para REAL, nos 
termos do parágrafo anterior, aplica-se, inclusive, aos tributos e contribuições relativos a fatos 
geradores anteriores a 1º de setembro de 1994, expressos em UFIR, diária ou mensal, 
conforme a legislação de regência. Art. 56. A partir da competência setembro de 1994, as 
contribuições sociais arrecadadas pelo INSS serão convertidas em UFIR com base no valor 
desta no mês subseqüente ao de competência. Parágrafo único. Aplica-se às contribuições de 
que trata este artigo o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo anterior. Art. 57. Em relação aos fatos 
geradores cuja ocorrência se verifique a partir de 1º de agosto de 1994, o pagamento da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, instituída pela Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, e das contribuições para o Programa de 
Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/PASEP deverá ser efetuado até o último dia útil do primeiro decêndio subseqüente ao mês 
de ocorrência dos fatos geradores. Art. 58. O inciso III do art. 10 e o art. 66 da Lei nº 8.383, de 
30 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 10. 
.............................................................. III - a quantia equivalente a cem UFIR por dependente; 
....................................................................." "Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a 
maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, 
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão 
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de 
importância correspondente a período subseqüente. § 1º A compensação só poderá ser 
efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie. § 2º É facultado ao 
contribuinte optar pelo pedido de restituição. § 3º A compensação ou restituição será efetuada 
pelo valor do tributo ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação 
da UFIR. § 4º As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do 
disposto neste artigo." Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem 
tributária (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas 
fiscais, nos termos da Lei nº 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica 
infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou 
isenção previstos na legislação tributária. Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer 
incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou 
jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais. Art. 61. A partir de 1º de setembro de 
1994, os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de 
contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores ocorrerem 
até 31 de agosto de 1994, expressos em UFIR, serão convertidos para REAL com base no 
valor desta no mês do pagamento. Art. 62. Os débitos de qualquer natureza para com a 
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Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou 
não, cujos fatos geradores ocorram a partir de 1º de setembro de 1994, serão convertidos em 
quantidade de UFIR, com base no valor desta no mês da ocorrência do fato gerador, e 
reconvertidos para REAL mediante a multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor desta 
vigente no mês do pagamento. Parágrafo único. No caso das contribuições sociais 
arrecadadas pelo INSS, a conversão dos débitos para UFIR terá por base o valor desta no mês 
subseqüente ao de competência da contribuição. Art. 63. No caso de parcelamento concedido 
administrativamente até o dia 31 de agosto de 1994, o valor do débito ou da parcela a pagar 
será determinado mediante a multiplicação da respectiva quantidade de UFIR pelo valor desta 
no mês do pagamento. Art. 64. No caso de parcelamento concedido administrativamente a 
partir de 1º de setembro de 1994, o valor do débito será consolidado em UFIR, conforme a 
legislação aplicável, e reconvertido para REAL mediante a multiplicação da quantidade de 
UFIR pelo valor desta vigente no mês do pagamento. CAPíTULO VII Disposições Especiais Art. 
65. O ingresso no País e a saída do País, de moeda nacional e estrangeira serão processados 
exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a 
perfeita identificação do cliente ou do beneficiário. § 1º Excetua-se do disposto no caput deste 
artigo o porte, em espécie, dos valores: I - quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez 
mil reais); II - quando em moeda estrangeira, o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais); III - 
quando comprovada a sua entrada no País ou sua saída do País, na forma prevista na 
regulamentação pertinente. § 2º O Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes do 
Presidente da República, regulamentará o disposto neste artigo, dispondo, inclusive, sobre os 
limites e as condições de ingresso no País e saída do País da moeda nacional. § 3º A não 
observância do contido neste artigo, além das sanções penais previstas na legislação 
específica, e após o devido processo legal, acarretará a perda do valor excedente dos limites 
referidos no § 1º deste artigo, em favor do Tesouro Nacional. Art. 66. As instituições financeiras 
e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que apresentem 
insuficiência nos recolhimentos compulsórios ou efetuem saques a descoberto na Conta 
"Reservas Bancárias", ficam sujeitas aos custos financeiros estabelecidos pelo Banco Central 
do Brasil, sem prejuízo das cominações legais previstas no art. 44 da Lei nº 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964. Parágrafo único. Os custos financeiros corresponderão, no mínimo, aos da 
linha de empréstimo de liquidez. Art. 67. As multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, no 
exercício de sua competência legal, às instituições financeiras e às demais entidades por ele 
autorizadas a funcionar, bem assim aos administradores dessas instituições e entidades, terão 
o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil REAIS). § 1º O disposto no caput deste artigo não 
se aplica às infrações de natureza cambial. § 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará 
a gradação das multas a que se refere o caput deste artigo. Art. 68. Os depósitos das 
instituições financeiras bancárias mantidos no Banco Central do Brasil e contabilizados na 
conta "Reservas Bancárias" são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida 
civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, contraída por essas 
instituições ou quaisquer outras a elas ligadas. Parágrafo único. A impenhorabilidade de que 
trata o caput deste artigo não se aplica aos débitos contratuais efetuados pelo Banco Central 
do Brasil e aos decorrentes das relações das instituições financeiras com o Banco Central do 
Brasil. Art. 69. A partir de 1º de julho de 1994, fica vedada a emissão, pagamento e 
compensação de cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem REAIS), sem identificação do 
beneficiário. Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste 
artigo. Art. 70. A partir de 1º de julho de 1994, o reajuste e a revisão dos preços públicos e das 
tarifas de serviços públicos far-se-ão: I - conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo 
Ministro da Fazenda; e II - anualmente. § 1º O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto 
no inciso II deste artigo. § 2º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à fixação dos níveis 
das tarifas para o serviço público de energia elétrica, reajustes e revisões de que trata a Lei nº 
8.631, de 4 de março de 1993. Art. 71. Ficam suspensas, até 30 de junho de 1995: I - a 
concessão de avais e quaisquer outras garantias, para qualquer fim, pelo Tesouro Nacional ou 
em seu nome; II - a abertura de créditos especiais no Orçamento Geral da União; III - a 
colocação, por parte dos Órgãos Autônomos, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundações da União, e demais entidades, controladas direta ou 
indiretamente pela União, de qualquer título ou obrigação no exterior, exceto quando vinculado 
à amortização de principal corrigido de dívida interna ou externa; IV - a contratação, por parte 
dos órgãos e entidades mencionados no inciso anterior, de novas operações de crédito interno 
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ou externo, exceto quando vinculada à amortização de principal corrigido de dívida interna ou 
externa, quando referente a operações mercantis ou quando relativa a créditos externos de 
entidades oficiais de financiamentos de projetos públicos; V - a conversão, em títulos públicos 
federais, de créditos oriundos da Conta de Resultados a Compensar - CRC, objeto da Lei nº 
8.631, de 1993, com as alterações da Lei nº 8.724, de 28 de outubro de 1993. § 1º O Poder 
Executivo poderá prorrogar o prazo de que trata o caput deste artigo. § 2º Durante o prazo de 
que trata o caput deste artigo, qualquer pedido de crédito adicional suplementar ao Orçamento 
Geral da União deverá ser previamente apreciado pela Junta de Conciliação Orçamentária e 
Financeira de que trata o Decreto de 19 de março de 1993, para fins de compatibilização com 
os recursos orçamentários. § 3º O disposto nos incisos I, IV e V deste artigo não se aplica ao 
Banco Central do Brasil e às instituições financeiras públicas federais. § 4º Em casos 
excepcionais, e desde que de acordo com as metas de emissão de moeda constantes desta 
Lei, o Presidente da República, por proposta do Ministro de Estado da Fazenda, poderá afastar 
a suspensão de que trata este artigo. Art. 72. Os §§ 2º e 3º do art. 23 e o art. 58 da Lei nº 
4.131, de 3 de setembro de 1962, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 
23.............................................................. § 2º Constitui infração imputável ao estabelecimento 
bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por 
cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no 
formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do 
Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento 
bancário e pelo corretor que nela intervierem. § 3º Constitui infração, de responsabilidade 
exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da 
operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2º. Art. 58. As 
infrações à presente Lei, ressalvadas as penalidades específicas constantes de seu texto, 
ficam sujeitas a multas de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem aplicadas pelo Banco 
Central do Brasil, na forma prescrita em regulamento a ser baixado pelo Conselho Monetário 
Nacional." Art. 73. O art. 1º da Lei nº 8.392, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a 
seguinte redação: "Art. 1º É prorrogado até a data da promulgação da lei complementar de que 
trata o art. 192 da Constituição Federal o prazo a que se refere o art. 1º das Leis nº 8.056, de 
28 de junho de 1990, nº 8.127, de 20 de dezembro de 1990 e nº 8.201, de 29 de junho de 
1991, exceto no que se refere ao disposto nos arts. 4º, inciso I, 6º e 7º, todos da Lei nº 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964." Art. 74. Os arts. 4º e 19 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 
1973, passam a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 
4º................................................................ XVIII - Supermercado - estabelecimento que 
comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de mercadorias, em especial produtos 
alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza; XIX - Armazém e empório - 
estabelecimento que comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de mercadorias 
e, de modo especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza; XX - Loja de 
conveniência e 'drugstore' - estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa 
diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais 
alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo 
funcionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados; 
...................................................................... Art. 19. Não dependerão de assistência técnica e 
responsabilidade profissional o posto de medicamentos, a unidade volante e o supermercado, 
o armazém e o empório, a loja de conveniência e a 'drugstore'." Art. 75. O art. 4º da Lei nº 
7.862, de 30 de outubro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 4º Os 
resultados positivos do Banco Central do Brasil, apurados em seus balanços semestrais, serão 
recolhidos ao Tesouro Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da apuração. § 1º Os 
recursos a que se refere o caput deste artigo serão destinados à amortização da dívida pública 
do Tesouro Nacional, devendo ser amortizado, prioritariamente, o principal atualizado e os 
respectivos juros da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de responsabilidade do Tesouro 
Nacional em poder do Banco Central do Brasil. § 2º Excepcionalmente, os resultados positivos 
do segundo semestre de 1994 serão transferidos mensalmente ao Tesouro Nacional, até o dia 
10 do mês subseqüente ao da apuração. § 3º Os recursos transferidos ao Tesouro Nacional 
nos termos do parágrafo anterior serão utilizados, exclusivamente, para amortização do 
principal atualizado e dos respectivos encargos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de 
responsabilidade do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil. § 4º O disposto no 
parágrafo anterior não se aplica ao resultado referente ao primeiro semestre de 1994." Art. 76. 
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O art. 17 da Lei nº 8.880, de 1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 
renumerados os atuais §§ 2º e 3º para §§ 4º e 5º: "Art. 
17................................................................ § 1º................................................................. § 2º 
Interrompida a apuração ou divulgação do IPC-r, caberá ao Ministro de Estado da Fazenda 
fixá-lo com base nos indicadores disponíveis, observada precedência em relação àqueles 
apurados por instituições oficiais de pesquisa. § 3º No caso do parágrafo anterior, o Ministro da 
Fazenda divulgará a metodologia adotada para a determinação do IPC-r. 
......................................................................" Art. 77. O § 2º do art. 36 da Lei nº 8.880, de 1994, 
passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 36................................................................. § 2º 
A justificação a que se refere o caput deste artigo far-se-á perante a Secretaria de 
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, que dará conhecimento total dos fatos 
e medidas adotadas à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça." Art. 78. Os 
arts. 7º, 11, 20, 23, 42, 47 e 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, passam a vigorar com 
as seguintes alterações: "Art. 7º................................................................. XIX - elaborar e 
aprovar seu regimento interno, dispondo sobre seu funcionamento, na forma das deliberações, 
normas de procedimento e organização de seus serviços internos, inclusive estabelecendo 
férias coletivas do Colegiado e do Procurador-Geral, durante o qual não correrão os prazos 
processuais nem aquele referido no § 6º do art. 54 desta Lei. XXII - indicar o substituto eventual 
do Procurador-Geral nos casos de faltas, afastamento ou impedimento. 
........................................................................ Art.11.................................................................... 
§ 3º Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do Procurador-Geral, o 
Plenário indicará e o Presidente do CADE nomeará o substituto eventual, para atuar por prazo 
não superior a 90 (noventa) dias, dispensada a aprovação pelo Senado Federal, fazendo ele 
jus à remuneração do cargo enquanto durar a substituição. 
........................................................................ Art. 20................................................................... 
§ 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa 
ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este 
percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia. 
........................................................................ Art. 23 ................................................................. 
III - No caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 
quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que 
temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, 
não sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa será de 6.000 
(seis mil) a 6.000.000 (seis milhões) de Unidades Fiscais de Referência - UFIR, ou padrão 
superveniente. ....................................................................... Art. 42. Recebido o processo, o 
Presidente do CADE o distribuirá, mediante sorteio, ao Conselheiro-Relator, que abrirá vistas à 
Procuradoria para manifestar-se no prazo de vinte dias. 
....................................................................... Art. 47. O CADE fiscalizará o cumprimento de 
suas decisões. ........................................................................ Art. 54. 
................................................................. § 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles 
que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou 
incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou 
qualquer forma de agrupamento societário que implique participação de empresa ou grupo de 
empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer 
dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a 
100.000.000 (cem milhões) de UFIR, ou unidade de valor superveniente. 
......................................................................" Art. 79. Na aplicação do disposto no § 2º do art. 
29 da Lei nº 8.880, de 1994, serão deduzidas as antecipações concedidas a qualquer título no 
período compreendido entre a conversão dos salários para URV e a data-base. Parágrafo 
único. As disposições deste artigo aplicam-se imediatamente, independentemente de 
regulamentação. Art. 80. Será aplicado ao salário dos trabalhadores em geral, quando a 
conversão de seus salários em URV tiver sido efetuada mediante a utilização de URV diversa 
daquela do efetivo pagamento, o maior dos valores resultantes da aplicação do disposto no art. 
27, caput, e em seu § 3º, da Lei nº 8.880, de 1994. Art. 81. Fica transferida para o Conselho de 
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, criado pelo Decreto nº 91.152, de 15 de março de 
1985, a competência do Conselho Monetário Nacional para julgar recursos contra decisões do 
Banco Central do Brasil, relativas à aplicação de penalidades por infrações à legislação 
cambial, de capitais estrangeiros e de crédito rural e industrial. Parágrafo único. Para 
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atendimento ao disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo disporá sobre a organização, 
reorganização e funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, 
podendo, inclusive, modificar sua composição. Art. 82. Nas sociedades de economia mista em 
que a União é obrigada a deter o controle do capital votante, a União manterá um mínimo de 
50%, mais uma ação, do referido capital, ficando revogados os dispositivos de leis especiais 
que estabeleçam participação superior a esse limite, aplicando-se, para fins de controle 
acionário, o disposto no art. 116 da Lei nº 6.404, de 15 de fevereiro de 1976. CAPíTULO VIII 
Das Disposições Finais Art. 83. Observado o disposto no § 3º do art. 23 desta Lei, ficam 
revogadas as Leis nº 5.601, de 26 de agosto de 1970, e nº 8.646, de 7 de abril de 1993, o 
inciso III do art. 2º da Lei nº 8.021, de 12 de abril de 1990, o parágrafo único do artigo 10 da Lei 
nº 8.177, de 1º de março de 1991, acrescentado pelo art. 27 da Lei nº 8.178, de 1º de março de 
1991, o art. 16 da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991, o § 5º do art. 2º da Lei nº 8.383, de 30 
de dezembro de 1991, a alínea "a" do art. 24 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, o 
art. 11 da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.694, de 12 de 
agosto de 1993, o art. 11 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o art. 59 da Lei nº 8.884, de 
11 de junho de 1994, e demais disposições em contrário. Parágrafo único. Aplicam-se somente 
aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994 os seguintes dispositivos: I - art. 10, 
inciso III, da Lei nº 8.383, de 1991, com a redação dada pelo art. 58 desta Lei; II - arts. 38, 48 a 
51, 53, 55 a 57 desta Lei, este último no que diz respeito apenas às Contribuições para o 
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PIS/PASEP. Art. 84. Ficam convalidados os atos praticados com base nas Medidas 
Provisórias nº 542, de 30 de junho de 1994; nº 566, de 29 de julho de 1994; nº 596, de 26 de 
agosto de 1994; nº 635, de 27 de setembro de 1994; nº 681, de 27 de outubro de 1994; nº 731, 
de 25 de novembro de 1994; nº 785, de 23 de dezembro de 1994; nº 851, de 20 de janeiro de 
1995; nº 911, de 21 de fevereiro de 1995; nº 953, de 23 de março de 1995; nº 978, de 20 de 
abril de 1995; nº 1004, de 19 de maio de 1995; e nº 1027, de 20 de junho de 1995. Art. 85. Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 29 de junho de 1995; 174º da 
Independência e 107º da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Nelson A. Jobim 
Pedro Malan Paulo Paiva Adib Jatene Luiz Carlos Bresser Pereira José Serra *** Final do 
Documento  
 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.138, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995. Dispõe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, 
com força de lei: Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis 
no território nacional deverão ser feitas em REAL, pelo seu valor nominal. Parágrafo único. São 
vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de: a) pagamento expressas em, ou 
vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-lei 
nº 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 
1994; b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de 
conta de qualquer natureza; c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, 
ressalvado o disposto no artigo seguinte. Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária 
ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de 
produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um 
ano. § 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 
periodicidade inferior a um ano. § 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período 
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão 
tiver ocorrido. § 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 
1995, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, 
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual. Art. 
3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta e indireta 
serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Medida 
Provisória, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo. Art. 4º Os 
contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 
1995, inclusive as condições de remuneração da poupança financeira, bem assim no da 
previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria. Art. 5º Fica instituída 
Taxa Básica Financeira - TBF, para ser utilizada exclusivamente como base de remuneração 
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de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou superior a 
sessenta dias. Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções 
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo 
mínimo previsto no caput. Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de 
Referência - UFIR, criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada 
semestralmente. Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de 1º 
de julho de 1995, as unidades monetárias de conta criadas ou reguladas pelo Poder Público, 
exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que 
serão extintas a partir de 1º de janeiro de 1996. § 1º Em 1º de julho de 1995 e em 1º de janeiro 
de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na 
forma do caput deste artigo serão convertidos em REAL, com observância do disposto no art. 
44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que couber. § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão utilizar a UFIR nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela União, em 
substituição às respectivas unidades monetárias de conta fiscais extintas. Art. 8º A partir de 1º 
de julho de 1995, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - IBGE deixará de 
calcular e divulgar o IPC-r. § 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de 
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1º de julho de 1995, pelo índice previsto 
contratualmente para este fim. § 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços 
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de 
preços de abrangência nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder 
Executivo. § 3º A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o IPC-r para os fins 
previstos no § 6º do art. 20 e no § 2º do art. 21, ambos da Lei nº 8.880, de 1994. Art. 9º É 
assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base da respectiva categoria após a vigência 
desta Medida Provisória, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre 
a última data-base e junho de 1995, inclusive. Art. 10. Os salários e as demais condições 
referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por 
intermédio da livre negociação coletiva. Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, 
promovida diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio 
coletivo. § 1º O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, 
pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo. § 2º 
A parte que se considerar sem as condições adequadas para, em situação de equilíbrio, 
participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a 
designação de mediador, que convocará a outra parte. § 3º O mediador designado terá prazo 
de até trinta dias para a conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as 
partes interessadas. § 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se 
qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas motivadoras do conflito e as 
reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o 
ajuizamento do dissídio coletivo. § 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentalmente, 
suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença 
normativa. § 1º A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob pena de nulidade, 
deverá traduzir, em seu conjunto, a justa composição do conflito de interesse das partes, e 
guardar adequação com o interesse da coletividade. § 2º A sentença normativa deverá ser 
publicada no prazo de quinze dias da decisão do Tribunal. Art. 13. No acordo ou convenção e 
no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção 
salarial automática vinculada a índice de preços. § 1º Nas revisões salariais na data-base 
anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão. § 2º 
Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em 
indicadores objetivos. Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça do 
Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas em despacho do Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho. Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais 
relativas a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de decisão 
judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de inadiplimento de obrigações 
contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, 
intervenção e liquidação extrajudicial. Art. 16. O § 3º do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho 
de 1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, 
passa a vigorar com a seguinte redação: "§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput 
aqueles que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou 
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incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou 
qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou grupo de 
empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer 
dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)." Art. 17. Ficam convalidados os atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 1.106, de 29 de agosto de 1995. Art. 18. Esta 
Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º 
do art. 947 do Código Civil, os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 
1992, e o art. 14 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991. Brasília, 28 de setembro de 1995; 
174º da Independência e 107º da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Nelson A. 
Jobim *** Final do Documento ***  
 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.171, DE 27 DE OUTUBRO DE 1995 Dispõe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, 
com força de lei: Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis 
no território nacional deverão ser feitas em REAL, pelo seu valor nominal. Parágrafo único. São 
vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de: a) pagamento expressas em, ou 
vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-lei 
nº 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 
1994; b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de 
conta de qualquer natureza; c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, 
ressalvado o disposto no artigo seguinte. Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária 
ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de 
produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um 
ano. § 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 
periodicidade inferior a um ano. § 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período 
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão 
tiver ocorrido. § 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 
1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na 
apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de 
periodicidade inferior à anual. § 4º Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três 
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a aquisição de bens ou 
direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a atualização das obrigações, a cada 
período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a 
periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da 
mesma forma, efetuados no período. § 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos 
contratos celebrados a partir da data de publicação desta Medida Provisória até 11 de outubro 
de 1996. § 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do 
Poder Executivo. Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração 
Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão 
reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Medida 
Provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. § 1º A 
periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contado a partir da 
data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. § 2º O Poder 
Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos 
mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições de 
remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, 
permanecem regidos por legislação própria. Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira - 
TBF, para ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas 
no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou superior a sessenta dias. Parágrafo único. 
O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do 
disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput. Art. 6º A 
partir de 1º de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, criada pela Lei nº 8.383, 
de 30 de dezembro de 1991, será reajustada semestralmente. Art. 7º Observado o disposto no 
artigo anterior, ficam extintas, a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta 
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais 
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estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a partir de 1º de janeiro de 1996. 
§ 1º Em 1º de julho de 1995 e em 1º de janeiro de 1996, os valores expressos, 
respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo 
serão convertidos em REAL, com observância do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, 
no que couber. § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar a UFIR nas 
mesmas condições e periodicidade adotadas pela União, em substituição às respectivas 
unidades monetárias de conta fiscais extintas. Art. 8º A partir de 1º de julho de 1995, a 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE deixará de calcular e divulgar o 
IPC-r. § 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este 
será substituído, a partir de 1º de julho de 1995, pelo índice previsto contratualmente para este 
fim. § 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços substituto, e caso não haja 
acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência 
nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo. § 3º A partir da 
referência julho de 1995, o INPC substitui o IPC-r para os fins previstos no § 6º do art. 20 e no 
§ 2º do art. 21, ambos da Lei nº 8.880, de 1994. Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na 
primeira data-base da respectiva categoria após a vigência desta Medida Provisória, o 
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base e junho 
de 1995, inclusive. Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam 
a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação 
coletiva. Art. 11. Frustrada a negociação as partes, promovida diretamente ou através de 
mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo. § 1º O mediador será designado de 
comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da 
regulamentação de que trata o § 5º deste artigo. § 2º A parte que se considerar sem as 
condições adequadas para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, 
desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de mediador, que convocará a 
outra parte. § 3º O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a conclusão do 
processo de negociação, salvo acordo expresso com as partes interessadas. § 4º Não 
alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-
se-á ata contendo as causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza 
econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo. § 
5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Art. 12. No ajuizamento do 
dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentalmente, suas propostas finais, que 
serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa. § 1º A decisão 
que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu 
conjunto, a justa composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o 
interesse da coletividade. § 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de quinze 
dias da decisão do Tribunal. Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada 
a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a 
índice de preços. § 1º Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as 
antecipações concedidas no período anterior à revisão. § 2º Qualquer concessão de aumento 
salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos. Art. 14. O 
recurso interposto de decisão normativa da Justiça do Trabalho terá efeito suspensivo, na 
medida e extensão conferidas em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a correção monetária de débitos 
trabalhistas, de débitos resultantes de decisão judicial de débitos relativos a ressarcimento em 
virtude de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições 
sob os regimes de concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial. Art. 16. O § 3º 
do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 
da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: "§ 3º 
Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que visem a qualquer forma de concentração 
econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade 
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que 
implique participação de empresa ou grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) 
de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento 
bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de 
reais)." Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 
1.138, de 28 de setembro de 1995. Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de 
sua publicação. Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os §§ 1º e 2º do 
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art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art. 14 da Lei nº 8.177, de 1º de março 
de 1991. Brasília, 27 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Nelson A. Jobim Publicado no Diário Oficial da União do 
dia 28 de outubro de 1995 *** Final do Documento ***  
 
 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.205, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995. Dispõe sobre 
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte 
Medida Provisória, com força de lei: Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações 
pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em REAL, pelo seu valor 
nominal. Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de: a) 
pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto 
nos arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da 
Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994; b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou 
vinculadas a unidade monetária de conta de qualquer natureza; c) correção monetária ou de 
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de 
produção ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte. Art. 2º É 
admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos 
contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano. § 1º É nula de pleno direito qualquer 
estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano. § 2º Em caso 
de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária ou reajuste, ou de nova 
revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido. § 3º Ressalvado o disposto no § 
7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de 
pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos 
financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual. § 4º Nos contratos de 
prazo de duração igual ou superior a três anos, cujo objeto seja a produção de bens para 
entrega futura ou a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a 
atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no 
seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os 
pagamentos, atualizados na mesma forma, efetuados no período. § 5º O disposto no parágrafo 
anterior aplica-se aos contratos celebrados a partir da data de publicação desta Medida 
Provisória até 11 de outubro de 1996. § 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser 
prorrogado mediante ato do Poder Executivo. Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as 
disposições desta Medida Provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. § 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo 
será contado a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que esta 
se referir. § 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Art. 4º Os contratos 
celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, 
inclusive as condições de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência 
privada fechada, permanecem regidos por legislação própria. Art. 5º Fica instituída Taxa Básica 
Financeira - TBF, para ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações 
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou superior a sessenta dias. 
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções necessárias ao 
cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no 
caput. Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, criada 
pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada semestralmente. Art. 7º 
Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de 1º de julho de 1995, as 
unidades monetárias de conta criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades 
monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a 
partir de 1º de janeiro de 1996. § 1º Em 1º de julho de 1995 e em 1º de janeiro de 1996, os 
valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do 
caput deste artigo serão convertidas em REAL, com observância do disposto no art. 44 da Lei 
nº 9.069, de 1995, no que couber. § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
utilizar a UFIR nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela União, em substituição às 
respectivas unidades monetárias de conta fiscais extintas. Art. 8º A partir de 1º de julho de 
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1995, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE deixará de calcular e 
divulgar o IPC-r. § 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajustes pelo 
IPC-r, este será substituído, a partir de 1º de julho de 1995, pelo índice previsto 
contratualmente para este fim. § 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preço 
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índice de 
preços de abrangência nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder 
Executivo. § 3º A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o IPC-r para os fins 
previstos no § 6º do art. 20 e no § 2º do art. 21, ambos da Lei nº 8.880, de 1994. Art. 9º É 
assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base da respectiva categoria após a vigência 
desta Medida Provisória, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre 
a última data-base e junho de 1995, inclusive. Art. 10. Os salários e as demais condições 
referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por 
intermédio da livre negociação coletiva. Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, 
promovida diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio 
coletivo. § 1º O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido desta, 
pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo. § 2º 
A parte que se considerar sem as condições adequadas para, em situação de equilíbrio, 
participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a 
designação de mediador, que convocará a outra parte. § 3º O mediador designado terá prazo 
de até trinta dias para a conclusão do processo de negociação, salvo o acordo expresso com 
as partes interessadas. § 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se 
qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas motivadoras do conflito e as 
reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o 
ajuizamento do dissídio coletivo. § 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, 
fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do 
Tribunal, na sentença normativa. § 1º A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, 
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, a justa composição do conflito de 
interesse das partes, e guardar adequação com interesse da coletividade. § 2º A sentença 
normativa deverá ser publicada no prazo de quinze dias da decisão do Tribunal. Art. 13. No 
acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de 
reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços. § 1º Nas revisões 
salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior 
à revisão. § 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar 
amparada em indicadores objetivos. Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da 
Justiça do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas em despacho do 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Art. 15. Permanecem em vigor as disposições 
legais relativas a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de decisão 
judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de inadimplemento de obrigações 
contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, 
intervenção e liquidação extrajudicial. Art. 16. O § 3º do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho 
de 1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, 
passa a vigorar com a seguinte redação: "§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput 
aqueles que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou 
incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou 
qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou grupo de 
empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer 
dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual do último balanço equivalente a R$ 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)." Art. 17. Ficam convalidados os atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 1.171, de 28 de outubro de 1995. Art. 18. Esta 
Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º 
do art. 947 do Código Civil, os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 
1992, e o art. 14. da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991. Brasília, 24 de novembro de 1995; 
174º da Independência e 107º da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro 
Malan Paulo Paiva Reinhold Stephanes José Serra *** Final do Documento ***  
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dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 1º Fica o 
Poder Executivo autorizado a: I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A., até o 
limite de R$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro 
Nacional - NTN, com prazo máximo de até quinze anos, nas modalidades nominativa e 
negociável; II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil 
S.A., até o limite de R$1.550.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), 
por títulos de características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I deste 
artigo; III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao Fundo Nacional de 
Desestatização, de que trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, em sua atual redação, e ao 
Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho 
de 1995, até o montante de R$2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta milhões de 
reais); IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do Brasil S.A., pela atribuição de 
voto restrito às ações preferenciais; V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização 
monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI da Fundação Getúlio 
Vargas e juros de seis por cento ao ano: a) o valor equivalente a um sexto da taxa de 
expediente a que se refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada pela 
emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no 
período compreendido entre 1º de julho de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os 
custos incorridos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição 
financeira, no mesmo período; b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, 
relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período compreendido entre 
1º de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995; c) o valor da equalização de taxa de juros 
referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial - TR e juros 
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial - TR e juros de nove por cento ao ano - 
em empréstimo concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha; d) 
comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade 
de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por 
Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995, cujos relatórios 
foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda; VI - pagar a diferença entre os valores 
recolhidos a título de adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e 
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, 
incidentes a partir da vigência da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (PROAGRO NOVO); 
VII - pagar ao Brazilian American Merchant Bank - BAMB, subsidiária integral do Banco do 
Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença 
entre o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil S.A. e os dividendos 
obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., 
sucessora da Companhia Florestal Monte Dourado; VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor 
correspondente à atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - 
IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano incidentes sobre os 
pagamentos realizados às Usinas de Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as 
Crianças Carentes - PNLCC. § 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, 
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das cotações nos vinte pregões 
anteriores à data da publicação desta Medida Provisória ou à data da alienação, prevalecendo 
o maior preço apurado. § 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do inciso III 
deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida pública federal de que trata o inciso I. 
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos de que trata o inciso VI deste 
artigo serão fixadas em ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e 
Orçamento. § 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, 
até a quitação do débito, os valores pagos pela União, por conta do PROAGRO, na forma do 
inciso VI deste artigo. § 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é devida 
desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze 
meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia. 
Art. 2º As dividas da União, a que se referem os incisos V a VIII do artigo 1º desta Medida 
Provisória, assim como as dívidas da União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas 
como líquidas, certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 
26 de abril de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda, 
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poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na 
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP. Parágrafo único. Os títulos 
a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito 
anos, serão atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI da 
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento ao ano. Art. 3º Fica o 
Banco Central do Brasil autorizado a adquirir, por cessão, crédito oriundo de empréstimo 
externo concedido, em 15 de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy 
W Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação. 
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6º 
do Decreto-lei nº 2.295, de 21 de novembro de 1986, em sua redação atual, e o art. 1º da Lei nº 
8.150, de 28 de dezembro de 1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira 
pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo único. O 
disposto no caput deste artigo aplica-se à parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma do art. 9º da 
Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, em sua redação atual. Art. 5º Os instrumentos, públicos ou 
particulares, de contrato de depósito bancário e de contrato de abertura de crédito em conta 
corrente para garantia de cheques (cheque especial) são títulos executivos extrajudiciais, 
sendo líquidos os saldos apresentados nos extratos de conta-corrente emitidos pela instituição 
financeira na forma dos respectivos instrumentos. Art. 6º Na formalização ou na repactuação 
de operações de crédito de qualquer natureza ou modalidade concedidas por instituição 
financeira, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado, as partes poderão pactuar, na 
forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional: I - juros capitalizados mensal, semestral 
ou anualmente; II - encargos financeiros com base em taxas flutuantes, divulgadas 
regularmente em jornais de grande circulação, desde que sejam apuradas por entidades 
públicas ou privadas autorizadas a registrar operações realizadas no mercado de balcão, ou 
com base em outras taxas admitidas pelo Conselho Monetário Nacional, ainda que apuradas 
por entidades privadas; III - encargos financeiros substitutivos para incidirem a partir do 
vencimento, ordinário ou extraordinário, do empréstimo ou financiamento e até a sua 
liquidação, judicial ou extrajudicial, sem prejuízo dos juros de mora, da multa ou de outros 
encargos ajustados ou legalmente exigíveis. Art. 7º As composições, confissões e assunções 
de dívidas, quando o credor for instituição financeira, poderão ser efetuadas por meio dos 
instrumentos de crédito de que tratam o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, o 
Decreto-Lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969, a Lei nº 6.313, de 16 de dezembro de 1975, e a 
Lei nº 6.840, de 3 de novembro de 1980. Art. 8º Os bens a que se referem o art. 17 do Decreto-
Lei nº 167, de 1967, e os vinculados às operações de política de garantia de preços mínimos 
são considerados infungíveis para os efeitos do artigo 1.287 do Código Civil e dos artigos 168 e 
171, § 2º, III, do Código Penal. Art. 9º As sociedades de economia mista de capital aberto, 
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de ajuste de correção 
monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido em balanço com data- base anterior à 
publicação da Lei nº 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido saldo 
para a constituição de reserva de lucros a realizar. Parágrafo Único. O disposto neste artigo 
aplica-se somente nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado 
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento 
dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994. Art. 10. O art. 2º da Lei nº 8.249, de 
24 de outubro de 1991, em sua redação atual, fica acrescido do seguinte parágrafo 3º: "§ 3º 
Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN, a utilização da taxa média de 
rentabilidade das Letras do Tesouro Nacional - LTN, colocadas junto ao público no início de 
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa 
média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (SELIC), divulgada pelo Banco Central do Brasil." Art. 11. Esta Medida Provisória 
entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 20 de março de 1996; 175º da 
Independência e 108º da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro Malan José 
Serra *** Final do Documento ***  
 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.367, DE 20 DE MARÇO DE 1996 Dispõe sobre a emissão de 
Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A. e 
dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 1º Fica o 
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Poder Executivo autorizado a: I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A., até o 
limite de R$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro 
Nacional - NTN, com prazo máximo de até quinze anos, nas modalidades nominativa e 
negociável; II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil 
S.A., até o limite de R$1.550.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), 
por títulos de características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I deste 
artigo; III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao Fundo Nacional de 
Desestatização, de que trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, em sua atual redação, e ao 
Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho 
de 1995, até o montante de R$2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta milhões de 
reais); IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do Brasil S.A., pela atribuição de 
voto restrito às ações preferenciais; V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização 
monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI da Fundação Getúlio 
Vargas e juros de seis por cento ao ano: a) o valor equivalente a um sexto da taxa de 
expediente a que se refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada pela 
emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no 
período compreendido entre 1º de julho de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os 
custos incorridos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição 
financeira, no mesmo período; b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, 
relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período compreendido entre 
1º de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995; c) o valor da equalização de taxa de juros 
referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial - TR e juros 
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial - TR e juros de nove por cento ao ano - 
em empréstimo concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha; d) 
comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade 
de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por 
Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995, cujos relatórios 
foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda; VI - pagar a diferença entre os valores 
recolhidos a título de adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e 
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, 
incidentes a partir da vigência da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (PROAGRO NOVO); 
VII - pagar ao Brazilian American Merchant Bank - BAMB, subsidiária integral do Banco do 
Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença 
entre o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil S.A. e os dividendos 
obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., 
sucessora da Companhia Florestal Monte Dourado; VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor 
correspondente à atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - 
IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano incidentes sobre os 
pagamentos realizados às Usinas de Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as 
Crianças Carentes - PNLCC. § 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, 
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das cotações nos vinte pregões 
anteriores à data da publicação desta Medida Provisória ou à data da alienação, prevalecendo 
o maior preço apurado. § 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do inciso III 
deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida pública federal de que trata o inciso I. 
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos de que trata o inciso VI deste 
artigo serão fixadas em ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e 
Orçamento. § 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, 
até a quitação do débito, os valores pagos pela União, por conta do PROAGRO, na forma do 
inciso VI deste artigo. § 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é devida 
desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze 
meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia. 
Art. 2º As dividas da União, a que se referem os incisos V a VIII do artigo 1º desta Medida 
Provisória, assim como as dívidas da União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas 
como líquidas, certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 
26 de abril de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda, 
poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na 
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP. Parágrafo único. Os títulos 
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a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito 
anos, serão atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI da 
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento ao ano. Art. 3º Fica o 
Banco Central do Brasil autorizado a adquirir, por cessão, crédito oriundo de empréstimo 
externo concedido, em 15 de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy 
W Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação. 
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6º 
do Decreto-lei nº 2.295, de 21 de novembro de 1986, em sua redação atual, e o art. 1º da Lei nº 
8.150, de 28 de dezembro de 1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira 
pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo único. O 
disposto no caput deste artigo aplica-se à parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma do art. 9º da 
Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, em sua redação atual. Art. 5º Os instrumentos, públicos ou 
particulares, de contrato de depósito bancário e de contrato de abertura de crédito em conta 
corrente para garantia de cheques (cheque especial) são títulos executivos extrajudiciais, 
sendo líquidos os saldos apresentados nos extratos de conta-corrente emitidos pela instituição 
financeira na forma dos respectivos instrumentos. Art. 6º Na formalização ou na repactuação 
de operações de crédito de qualquer natureza ou modalidade concedidas por instituição 
financeira, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado, as partes poderão pactuar, na 
forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional: I - juros capitalizados mensal, semestral 
ou anualmente; II - encargos financeiros com base em taxas flutuantes, divulgadas 
regularmente em jornais de grande circulação, desde que sejam apuradas por entidades 
públicas ou privadas autorizadas a registrar operações realizadas no mercado de balcão, ou 
com base em outras taxas admitidas pelo Conselho Monetário Nacional, ainda que apuradas 
por entidades privadas; III - encargos financeiros substitutivos para incidirem a partir do 
vencimento, ordinário ou extraordinário, do empréstimo ou financiamento e até a sua 
liquidação, judicial ou extrajudicial, sem prejuízo dos juros de mora, da multa ou de outros 
encargos ajustados ou legalmente exigíveis. Art. 7º As composições, confissões e assunções 
de dívidas, quando o credor for instituição financeira, poderão ser efetuadas por meio dos 
instrumentos de crédito de que tratam o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, o 
Decreto-Lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969, a Lei nº 6.313, de 16 de dezembro de 1975, e a 
Lei nº 6.840, de 3 de novembro de 1980. Art. 8º Os bens a que se referem o art. 17 do Decreto-
Lei nº 167, de 1967, e os vinculados às operações de política de garantia de preços mínimos 
são considerados infungíveis para os efeitos do artigo 1.287 do Código Civil e dos artigos 168 e 
171, § 2º, III, do Código Penal. Art. 9º As sociedades de economia mista de capital aberto, 
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de ajuste de correção 
monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido em balanço com data- base anterior à 
publicação da Lei nº 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido saldo 
para a constituição de reserva de lucros a realizar. Parágrafo Único. O disposto neste artigo 
aplica-se somente nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado 
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento 
dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994. Art. 10. O art. 2º da Lei nº 8.249, de 
24 de outubro de 1991, em sua redação atual, fica acrescido do seguinte parágrafo 3º: "§ 3º 
Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN, a utilização da taxa média de 
rentabilidade das Letras do Tesouro Nacional - LTN, colocadas junto ao público no início de 
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa 
média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (SELIC), divulgada pelo Banco Central do Brasil." Art. 11. Esta Medida Provisória 
entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 20 de março de 1996; 175º da 
Independência e 108º da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro Malan José 
Serra *** Final do Documento ***  
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Presidência da República 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 

 
LEI Nº 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990. 

Revogada pela Lei. nº 9.491, de 9.9.97 
Cria o Programa Nacional de Desestatização, 
e dá outras providências. 

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

Art. 1° É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os seguintes objetivos 
fundamentais: 

I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada 
atividades indevidamente exploradas pelo setor público; 

II - contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das finanças 
do setor público; 

III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser 
transferidas à iniciativa privada; 

IV - contribuir para modernização do parque industrial do País, ampliando sua competitividade 
e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia; 

V - permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a 
presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais; 

VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da oferta de 
valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que 
integrarem o Programa. 

Art. 2° Poderão ser privatizadas, nos termos desta lei, as empresas: 

I - controladas, direta ou indiretamente, pela União e instituídas por lei ou ato do Poder 
Executivo; ou 

II - criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle, direto ou 
indireto, da União. 

§ 1° Considera-se privatização a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, 
diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o 
poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. 

§ 2° Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, à alienação das participações 
minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras empresas. 

§ 3° Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas públicas ou sociedades de economia 
mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de acordo com os arts. 21, 
159, inciso I, alínea c e 177 da Constituição Federal, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao 
órgão oficial ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição Federal. 

§ 4° (Vetado). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9491.htm
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Art. 3° As transferências de ações de propriedade da União, representativas do capital social 
da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), continuarão a reger-se pelo disposto nos arts. 11 e 18 
da Lei n° 2.004, de 3 de outubro de 1953. 

Art. 4° Os Projetos de privatização serão executados mediante as seguintes formas 
operacionais: 

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente 
mediante a pulverização de ações junto ao público, empregados, acionistas, fornecedores e 
consumidores; 

II - abertura de capital; 

III - aumento de capital com renúncia ou cessão, total ou parcial, de direitos de subscrição; 

IV - transformação, incorporação, fusão ou cisão; 

V - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações; ou 

VI - dissolução de empresas ou desativação parcial de seus empreendimentos, com a 
conseqüente alienação de seus ativos. 

Art. 5° O Programa Nacional de Desestatização terá uma Comissão Diretora, diretamente 
subordinada ao Presidente da República, cujos membros, titulares e suplentes, serão por ele 
nomeados, depois de aprovada a sua indicação pelo Congresso Nacional. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2º O Presidente da Comissão Diretora terá voto de qualidade. 

§ 3° Participarão das reuniões da Comissão Diretora, sem direito a voto, quaisquer outras 
pessoas cuja presença, a critério de seus membros, seja considerada necessária para a 
apreciação dos processos. 

§ 4° Os membros da Comissão Diretora e os funcionários em serviço na referida comissão, 
nem os membros e sócios das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, 
seus cônjuges e parentes até o segundo grau, não poderão adquirir ações ou bens 
pertencentes às empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização. 

Art. 6° Compete à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização: 

I - propor ao Presidente da República a inclusão de empresas no Programa Nacional de 
Desestatização; 

II - propor ao Presidente da República a instituição pública a ser designada gestora do Fundo 
Nacional de Desestatização; 

III - submeter, anualmente, ao Presidente da República o cronograma de execução do 
Programa Nacional de Desestatização; 

IV - divulgar o cronograma de execução do Programa Nacional de Desestatização; 

V - coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução do Programa Nacional de Desestatização; 

VI - aprovar ajustes de natureza operacional, contábil ou jurídica, bem como o saneamento 
financeiro de empresas, que sejam necessários à implantação dos processos de alienação; 

VII - aprovar as condições gerais de venda das ações representativas do controle acionário, 
das participações minoritárias e de outros bens e direitos, aí se incluindo o preço mínimo dos 
bens ou valores mobiliários a serem alienados; 

VIII - aprovar a destinação dos recursos provenientes das alienações, previstas no art. 15; 

IX - aprovar as formas de pagamento das alienações previstas no art. 16; 

X - deliberar sobre o disposto no inciso X do art. 13; 

XI - fiscalizar a estrita observância dos princípios e regras consagrados nesta lei e assegurar a 
rigorosa transparência dos processos de alienação, nos termos do art. 11; 

XII - apreciar as prestações de contas de instituição gestora do Fundo Nacional de 
Desestatização relativas a cada processo; 
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XIII - sugerir a criação de ações de classe especial e as matérias que elas disciplinarão, nas 
condições fixadas nos §§ 1° e 2° deste artigo; 

XIV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de sua competência; 

XV - publicar relatório anual detalhado de suas atividades e resultados, contendo, 
necessariamente, as seguintes informações: 

a) relação das empresas a serem privatizadas e das já privatizadas; 

b) justificativa da privatização, indicando o percentual do capital com direito a voto em geral, 
alienado ou a ser alienado; 

c) data e ato que determinou a constituição de empresa originalmente estatal ou data, ato e 
motivos de sua estatização; 

d) passivo da empresa, seu desdobramento no tempo, indicando os responsáveis pelo passivo 
após a privatização; 

e) situação econômico-financeira de cada empresa, resultados operacionais dos últimos três 
exercícios: endividamento interno e externo, pagamentos de dividendos ao Tesouro Nacional e 
recebimento de recursos do Governo Federal e patrimônio líquido; 

f) indicação da utilização dos recursos obtidos ou a obter com a privatização; 

g) informação sobre a existência de controle de preços sobre produtos e serviços da empresa e 
sua variação nos últimos exercícios, comparados com os índices de inflação; 

h) descrição do volume de investimentos feitos pelo Governo Federal ou suas entidades na 
empresa e retorno financeiro da privatização; 

i) número de empregados e perspectiva de manutenção no número de empregados após a 
privatização; 

j) resumo do estudo econômico e avaliação da empresa: preço total e valor da ação; e 

l) especificação da forma operacional da privatização e sua justificação, com explicação da 
exclusão da pulverização de ações, quando for o caso. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° A ação de classe especial somente poderá ser subscrita pela União. 

Art. 7° A privatização de empresas que prestam serviços públicos, efetivada mediante uma das 
modalidades previstas no art. 4°, pressupõe a delegação, pelo Poder Público, da concessão ou 
permissão do serviço objeto da exploração, observada a legislação específica. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, fica estipulado o prazo de sessenta dias, 
contados do ato que determinar a privatização da empresa, para a elaboração, pelo poder 
concedente, das condições e regulamentos específicos, que deverão ser observados pelo 
concessionário ou permissionário. 

Art. 8° Sempre que houver razões que o justifiquem, a União deterá, direta ou indiretamente, 
ações de classe especial do capital social de empresas privatizadas, que Ihe confiram poder de 
veto em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos estatutos sociais das 
empresas, de acordo com o estabelecido no art. 6°, inciso XIII e §§ 1° e 2° desta lei. 

Art. 9° Para a execução do Programa Nacional de Desestatização, fica criado o Fundo 
Nacional de Desestatização, de natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este, a 
título de depósito da totalidade das ações ou quotas emitidas pelas empresas, que sejam de 
propriedade, direta ou indiretamente, da União, e cujas alienações vierem a ser aprovadas. 

§ 1° Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações (RDA) intransferíveis e inegociáveis, a 
qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de 
Desestatização. 

§ 2° Os Recibos de Depósitos de Ações (RDA) de cada depositante, serão automaticamente 
cancelados, para todos os efeitos, quando do recebimento dos valores apurados na venda das 
ações, com as quais o depositante tenha concorrido para a constituição da carteira do Fundo 
Nacional de Desestatização. 
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§ 3° Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao Fundo Nacional de Desestatização 
manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que 
se encerre o processo de alienação desses títulos. 

Art. 10. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias 
das empresas que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização, deverão, 
no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, contados da ata da publicação, no Diário 
Oficial da União, da decisão que determinar a inclusão da empresa no referido programa, 
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização. 

Parágrafo único. Os administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de 
Desestatização, bem como os de seus acionistas controladores, serão pessoalmente 
responsáveis, na forma da lei, pelo depósito das ações no Fundo Nacional de Desestatização. 

Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das condições em que se processará a 
privatização, assim como da situação econômica, financeira e operacional de cada empresa 
incluída no Programa Nacional de Desestatização, será dada ampla divulgação das 
informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário Oficial da União, e em 
jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos: 

a) justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser 
alienado; 

b) data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou, se 
estatizada, data, ato e motivos que determinaram sua estatização; 

c) passivo das empresas, a curto, médio e longo prazos, indicando os responsáveis pelo 
mesmo após a privatização; 

d) situação econômico-financeira da empresa, especificando lucros ou prejuízos, 
endividamento interno e externo, pagamento de dividendos ao Tesouro Nacional ou 
recebimento de recursos providos pelo Governo Federal, nos últimos exercícios; 

e) indicação da utilização dos recursos oriundos da privatização; 

f) informações sobre a existência ou não de controle de preços sob produtos ou serviços da 
empresa a privatizar e qual a variação dos mesmos nos últimos exercícios e respectiva 
comparação com os índices de inflação;  

g) descrição do volume de recursos investidos pelo Estado, no caso de empresas privadas 
estatizadas, e de como serão recuperados esses recursos após a privatização; 

h) sumário dos estudos de avaliação da empresa, elaborados de acordo com o disposto no art. 
13, incisos III e IV, desta Lei; 

i) critério de fixação do preço total de alienação da empresa e o valor de cada ação, com base 
nos laudos de avaliação; 

j) (Vetado). 

l) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe especial, e os poderes nela 
compreendidos. 

Art. 12. (Vetado). 

Art. 13. Os processos de desestatização observarão, além das normas fixadas nos artigos 
anteriores, os seguintes preceitos: 

I - serão precedidos de editais, com ampla divulgação em dois órgãos, no mínimo, de grande 
circulação, depois de publicados na Imprensa Oficial, expondo as condições do processo e da 
situação econômica e financeira da empresa incluída no Programa Nacional de 
Desestatização; 

II - (Vetado). 

III - (Vetado). 
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IV - alienação de ações de empresas e pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras não poderá 
exceder a 40% (quarenta por cento) do capital votante, salvo autorização legislativa, que 
determine percentual superior; 

V - (Vetado). 

VI - a liquidação da empresa, submetida ao Programa Nacional de Desestatização, obedecerá 
a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o Decreto-Lei n° 2.300, de 21 de novembro de 
1986. 

Art. 14. (Vetado). 

Art. 15. O titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los na 
quitação de suas dívidas junto ao setor público. 

Parágrafo único. Observado os privilégios legais, terão preferência, para efeito de pagamento, 
as dívidas, vencidas ou vincendas, garantidas pelo Tesouro Nacional, e aquelas cujo credor 
seja a União, direta ou indiretamente. 

Art. 16. Para o pagamento das alienações previstas no Programa Nacional de Desestatização, 
poderão ser adotadas as seguintes formas operacionais: 

I - as instituições financeiras privadas, credoras das empresas depositantes de ações junto ao 
Fundo Nacional de Desestatização, poderão financiar a venda das ações ou dos bens das 
empresas submetidas à privatização, mediante a utilização, no todo ou em parte, daqueles 
créditos; 

II - os detentores de títulos da dívida interna vencidos, emitidos pelo alienante das ações ou 
dos bens e que contenham cláusula de coobrigação de pagamento por parte do Tesouro 
Nacional poderão utilizá-los como forma de quitação de aquisição, caso sejam adquirentes das 
referidas ações ou bens; 

III - mediante transferência de titularidade dos depósitos e outros valores retidos junto ao 
Banco Central do Brasil, em decorrência do Plano de Estabilização Econômica. 

Parágrafo único. A utilização das formas operacionais mencionadas neste artigo será aprovada 
com base nos procedimentos previstos nos arts. 5° e 21 desta lei. 

Art. 17. As empresas que vierem a integrar o Fundo Nacional de Desestatização terão sua 
estratégia voltada para atender aos objetivos da desestatização. 

Art. 18. Na efetivação das formas operacionais previstas no art. 4°, o preço mínimo de venda, 
aprovado pela Comissão Diretora, será submetido à deliberação das Assembléias Gerais das 
respectivas empresas. 

Art. 19. O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento prestará o apoio necessário ao 
funcionamento da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização. 

Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado por uma instituição do setor 
público designada Gestor de Fundo, na forma do inciso II do art. 6° desta lei. 

Art. 21. Competirá ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização:  

I - fornecer apoio administrativo e operacional, especialmente serviços de secretaria que 
vierem a ser solicitados pela Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização; 

II - fornecer as informações que vierem a ser solicitadas pela Comissão Diretora do Programa 
Nacional de Desestatização; 

III - divulgar amplamente todos os processos de alienação, bem como prestar todas as 
informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes; 

IV - promover licitações para a contratação de empresas de consultoria econômica, avaliação 
de bens e de auditoria necessárias aos processos de alienação previstos nesta lei; 

V - submeter à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização as condições 
gerais de venda de ações representativas do controle acionário, de participações minoritárias e 
de outros bens e direitos, aí incluindo-se o preço mínimo dos bens ou valores mobiliários a 
serem alienados; 
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VI - recomendar à Comissão Diretora de Programa Nacional de Desestatização a destinação 
dos recursos provenientes das alienações, nos termos previstos no art. 15 desta lei; 

VII - recomendar à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização a forma de 
pagamento das alienações, nos termos previstos no art. 16 desta lei; 

VIII - promover ampla articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as 
Bolsas de Valores objetivando estimular a dispersão do capital das empresas integrantes do 
Programa Nacional de Desestatização; 

IX - determinar quais as informações necessárias à instrução de cada processo de alienação, 
além dos já definidos nesta lei; 

X - recomendar à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização os ajustes de 
natureza operacional, contábil ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de empresas, 
que sejam necessários à implantação dos processos de alienação; 

XI - recomendar à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização outras formas 
de alienação, nos termos do inciso X do art. 13 desta lei; 

XII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na 
negociação de capital, transferência de controle acionário e venda de ativos, para os fins 
previstos no inciso II do art. 13 desta lei; 

XIII - preparar a documentação de cada processo de alienação, para apreciação pelo Tribunal 
de Contas da União; 

XIV - submeter à Comissão Diretora do Fundo Nacional de Desestatização as prestações de 
contas relativas a cada processo de desestatização; 

XV - recomendar à Comissão Diretora a criação de ações de classe especial e as matérias que 
elas disciplinarão sempre respeitando o previsto no art. 6°, inciso XIII e seus parágrafos desta 
lei; 

XVI - recomendar à Comissão Diretora as condições de participação na compra de ações, dos 
empregados vinculados às empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, nos 
termos previstos no art. 14 desta lei. 

Art. 22. Os acionistas controladores e os administradores das empresas integrantes do 
Programa Nacional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências 
que vierem a ser determinadas em resoluções expedidas pela Comissão Diretora, necessárias 
à implantação dos processos de alienação. 

Art. 23. Serão responsabilizados pessoalmente, na forma da lei, por eventuais ações ou 
omissões que impeçam ou prejudiquem o curso dos processos de alienação previstos nesta lei: 

I - os administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização e os 
das instituições detentoras das ações dessas empresas;  

II - os administradores da instituição gestora do Fundo Nacional de 

Desestatização; 

III - os membros da Comissão Diretora do Fundo Nacional de Desestatização; 

IV - os servidores da Administração Federal direta, de que dependa o curso dos processos de 
alienação. 

Parágrafo único. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das empresas 
incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das 
informações sobre as respectivas empresas, necessárias à instrução dos processos de 
alienação. 

Art. 24. Ao gestor do Fundo Nacional de Desestatização caberá uma remuneração de 0,2% 
(dois décimos por cento) do valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus 
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, corrigidos 
monetariamente, necessários à implantação dos processos de alienação previstos nesta lei. 
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Art. 25. O Fundo Nacional de Desestatização será auditado por auditores externos 
independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários, a serem contratados mediante 
licitação pública pelo gestor do Fundo Nacional de Desestatização. 

Art. 26. Ficam extintos o Conselho Nacional de Desestatização e respectiva Secretaria 
Executiva. 

Art. 27. Será nula de pleno direito a venda, a subscrição ou a transferência de ações que 
importe infringência desta lei. 

Art. 28. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
data de sua publicação. 

Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 12 de abril de 1990; 169° da Independência e 102° da República. 

FERNANDOCOLLOR 
BernardoCabral 
Zélia M. Cardoso de Mello***Final do Documento. 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.179, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1995.  

 
Dispõe sobre medidas de fortalecimento 
do Sistema Financeiro Nacional e dá 
outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:  
 
Art. 1º O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional, instituído pelo Conselho Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e 
solvência ao referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será 
implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, 
previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.  
 
1º O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às instituições submetidas aos regimes 
especiais previstos na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-lei nº 2.321, de 25 
de fevereiro de 1987.  
 
2º O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras, instituído 
pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do Programa de que trata o caput . 
 
Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições participantes do Programa a que 
se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:  
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como perdas os valores dos créditos de 
difícil recuperação, observadas, para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário 
Nacional;  
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como ágio, na aquisição do investimento, a 
diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;  
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas ao lucro líquido da instituição a 
ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido;  
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso II, registrado contabilmente, poderá ser 
amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;  
 
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio amortizado com o valor 
compensado dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada 
período-base, trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na 
legislação aplicável;  
 
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado a lucro líquido, para efeito de determinar 
a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.  
1º O disposto neste artigo somente se aplica à incorporações realizadas até 31 de dezembro 
de 1996, observada a exigência de a instituição incorporadora ser associada à entidade 
administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2º do art. 1º.  
2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.  
Art. 3º Nas reorganizações societárias decorrentes de processos de incorporação, fusão e 
cisão ocorridos no âmbito do Programa de que trata o art. 1º não se aplica o disposto nos arts. 
230 e 254, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
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Brasília, 3 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República.  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
Pedro Malan  
###MPV-001179-0-000-03-11-1995@@@RET01+++ 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.179, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1995  

 
Dispõe sobre medidas de fortalecimento do 
Sistema Financeiro Nacional, e dá outras 
providências.  

 

Retificação 

Onde se lê:  
"Art. 3º Nas reorganizações societárias decorrentes de processos de incorporação, fusão e 
cisão ocorridos no âmbito do Programa de que trata o art. 1º não se aplica o disposto nos arts. 
230 e 254, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976."  
leia-se: 
"Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do Programa de que trata o art. 1º 
não se aplica o disposto nos arts. 230, 254, 255, 256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976." 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CENTRO DE HUMANIDADES - 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO 
CURSO DE DOUTORADO EM ECONOMIA INTERNACIONAL 

 
 

QUESTIONÁRIO 
APLICADO JUNTO AS EMPRESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

PARAIBA - BRASIL 
 
 

Obs: com algumas alterações este mesmo questionário foi aplicado junto as empresas 
distribuidoras de energia elétrica 

 
 
 

Pesquisa a ser apresentada como parte da tese de doutoramento da Prof.  
Gelfa de Maria Costa Aguiar  (UFPB - BRASIL), sob a orientação do  

Dr. António de Ascenção Mendonça (UTL-ISEG -PORTUGAL) 
 
 
 
 
 

As informações recolhidas no âmbito desta investigação são rigorosamente 
confidenciais.Os resultados só serão publicados de forma agregada, salvaguardando-se 

sempre o anonimato das empresas objeto de estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro - 2001
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Questionário 
 

Parte A 
 
I. Identificação da empresa 
I.1.  

Designação_______________________________________________
__________________ 

I.2. Data da Fundação - no País de origem_______________ no Brasil_____________ na    
Paraíba_________________ 

I.3. Setor de Atividade 
Banco Múltiplo  (   ) 
Fomento           (   ) 
Crédito              (   ) 
Outro                (   ) Especificar________________________ 

I.4. Dimensão (em número de funcionários) 
Controle ou gerência ________________ 
Execução__________________________ 
Auxiliares__________________________ 

I.5. Origem do Capital 
Privado Nacional (   ) 
Oficial Nacional   (   ) 
Estrangeiro         (   ) 
Associado           (   ) 

I.6. Montante do Capital 
Ativo Total - no Br_______________ na Pb___________ 
Patrim. Líq.- no Br_______________ na Pb___________ 

I.7.O capital da empresa é detido em mais de 50% por acionistas estrangeiros 
                                  Sim  (   )   Não (   )  
 
II. Dados sobre a dinâmica assumida pela empresa nos últimos 05 anos 
II.1 A empresa estabeleceu alguma forma de centralização econômica nos últimos 05 anos  
             Sim (    )         Não   (    ) 
Obs. Se sua resposta foi negativa, passe a parte C do questionário, se foi afirmativa, por favor 
continue na seqüência. 
II.2 Marque com um X o tipo de processo pelo qual passou a empresa nos últimos 05 anos  
   Fusão   (    ) 
   Aquisição  (    ) 
   Privatização  (    ) 
   Outro (especificar)__________________________ (    ) 

II.3.Indique com um X, nas escalas que são propostas ( de 1  não condiciona a 5  
condiciona fortemente) a intensidade em que as estratégias de centralização adotadas pela 
empresa, foram influenciadas por estes fatores: 

Fatores 1 2 3 4 5 

Desregulamentação do mercado brasileiro      

Tendência a estabilização econômica no Brasil      

Potencialidade de crescimento do mercado brasileiro      

Globalização - concorrência internacional      

Patamar das taxas de juros no Brasil      

Perspectiva de desvalorização cambial      

Perspectiva de Rentabilidade no Brasil      

Conjuntura Internacional      

Outro ( cite)      

Caso considere importante, indique outros fatores determinantes ou condicionantes das 
tomadas de decisões da empresa nos últimos cinco anos. 
________________________________________________________________________ 
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III. Dados Relativos a Inovações Tecnológicas 
III.1 A empresa investiu em tecnologia nos últimos 05 anos 
   Sim (    )         Não   (    ) 
III.2 Indique em termos %, aproximadamente quanto do investimento anual da empresa vai 
para tecnologia   ______________________%___ 
III.3  O investimento em tecnologia, implicou fundamentalmente em  
   Aumento da produtividade (    ) 
   Redução do número de empregados (    ) 
   Melhoria de  atendimento ao público (    ) 
   Outros (    ) especificar_________________________________
  
III.4 A empresa pretende continuar investindo em tecnologia e/ ou formação para  
lidar com as novas formas tecnológicas? 
   Sim (    )                     Não (    ) 
III.5 Em que âmbito 
   Aquisição de novas tecnologias (   ) 
   Desenvolvimento de pesquisa     (   )    
                Cursos e/ou treinamento do pessoal (    ) 
                                    Outro ( especificar)____________________________(   )  
 
 

Parte B 
 
 
IV. Dados referentes a forma de centralização realizada pela empresa nos últimos 5 

anos, no Brasil e na Paraíba: 
IV.1 Ano do estabelecimento do contrato: no Brasil _______________na Pb_________ 

IV.2. Número de parceiros envolvidos: no Brasil __________________na Pb_________ 

IV.3. Capital envolvido na transação: no Brasil ___________________na Pb_________ 

IV.4. Responda com um X as seguintes questões, referentes ao caso da Paraíba: 

                                                                                                                   Sim              Não 

a) O acordo contou com algum incentivo do governo   

b) A empresa pertencia em + de 50% a algum parceiro   

c) A empresa já possuía antes do processo % de capital brasileiro   

 
IV.5 Indique com um X o principal objetivo do processo 

a) Ampliação de seus mercados  

b) Acesso a mercados estrangeiros por parte da empresa  

c) Acesso ao mercado brasileiro por parte da empresa  

d) Diversificação das atividades da empresa  

e)Externalização de alguma atividade da empresa  

f) externalização de tecnologia ou conhecimento por parte da empresa  

g) outro ( especificar)  

IV.6 Indique a nacionalidade dos três (03) principais parceiros no processo 
   1_________________________ 
   2_________________________ 
   3__________________________ 
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IV.7 Indique com um X a posição de cada parceiro em relação a sua empresa 

Parceiros Concorrente Cliente Fornecedor Outro 

1     

2     

3     

 
 V.8. Caso o processo tenha originado fluxos internacionais, indique com um X o tipo destes 
fluxos    

) Ampliação de seus mercados  

b) Acesso a mercados estrangeiros por parte da empresa  

c) Acesso ao mercado brasileiro por parte da empresa  

d) Diversificação das atividades da empresa  

e)Externalização de alguma atividade da empresa  

f) externalização de tecnologia ou conhecimento por parte da empresa  

g) outro ( especificar)  

IV.8  A empresa pretende continuar expandindo sua área de ação nos próximos anos? 
    Sim  (    )                            Não (    ) 
IV.9  De que forma ? 

a) Adquirindo novas empresas  (    ) 
b) Se associando a outras         (    )       
c) Abrindo novas agências         (    ) 
d) outro. Especifique_______________________(    )   

IV.10 O mercado na Paraíba, está correspondendo a expectativa inicial? 
              Sim  (    )                               Não (    ) 
Se achar conveniente, discorra sobre o assunto. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

PARTE C 
 
 

V. Informações adicionais 
V.1   Solicitamos sua opinião sobre os principais motivos pelos quais os grandes bancos, Têm, 
nos últimos anos, recorrido cada vez com maior freqüência a procedimentos de fusões, 
aquisições ou cooperações com outros bancos, ao invés de seguirem estratégias de 
crescimento autônomo. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

      Se necessário, por favor anexe outras páginas. 
V.2 Deseja receber o resumo conclusivo desta pesquisa? 

Sim (    )         Não (    ) 
V.3 Se a resposta for afirmativa, por favor indique 

Nome________________________________________________________ 
Função na Empresa ____________________________________________ 
Endereço p/ correspondência_____________________________________ 
Telefone ____________________e-mail____________________________ 
Agradecemos sua colaboração em nome da UFPB – Brasil e da UTL – 
Portugal. 


