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LEI Nº 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES)
(Denominação alterada para Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pela Lei nº 12.513, de
26/10/2011)
Art. 1º É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies), de natureza contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos
processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com regulamentação própria.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.513, de 26/10/2011)
§ 1º O financiamento de que trata o caput poderá beneficiar estudantes
matriculados em cursos da educação profissional e tecnológica, bem como em programas de
mestrado e doutorado com avaliação positiva, desde que haja disponibilidade de recursos.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.513, de 26/10/2011)
I - (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
II - (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
III - (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 2º São considerados cursos de graduação com avaliação positiva, aqueles que
obtiverem conceito maior ou igual a 3 (três) no Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 3º Os cursos que não atingirem a média referida no § 2º ficarão desvinculados
do Fies sem prejuízo para o estudante financiado. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
12.202, de 14/1/2010)
§ 4º São considerados cursos de mestrado e doutorado, com avaliação positiva,
aqueles que, nos processos conduzidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - Capes, nos termos da Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992, obedecerem aos
padrões de qualidade por ela propostos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de
19/11/2007)
§ 5º A participação da União no Fies dar-se-á exclusivamente mediante
contribuições ao Fundo instituído por esta Lei, ressalvado o disposto nos arts. 10 e 16.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 6º O financiamento com recursos do Fies será destinado prioritariamente a
estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo
financiamento estudantil, vedada a concessão de novo financiamento a estudante inadimplente
com o Fies ou com o Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei nº 8.436, de 25 de
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junho de 1992. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010, com redação dada
pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
§ 7º A avaliação das unidades de ensino de educação profissional e tecnológica
para fins de adesão ao Fies dar-se-á de acordo com critérios de qualidade e requisitos fixados
pelo Ministério da Educação. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.513, de 26/10/2011)
Seção I
Das receitas do FIES
Art. 2º Constituem receitas do FIES:
I - dotações orçamentárias consignadas ao MEC, ressalvado o disposto no art. 16;
II – trinta por cento da renda líquida dos concursos de prognósticos administrados
pela Caixa Econômica Federal, bem como a totalidade dos recursos de premiação não
procurados pelos contemplados dentro do prazo de prescrição, ressalvado o disposto no art.
16;
III - encargos e sanções contratualmente cobrados nos financiamentos concedidos
ao amparo desta Lei;
IV - multas decorrentes de sanções aplicadas por descumprimento dos preceitos
desta Lei e demais normas que regulamentam o Fies; (Inciso com redação dada pela Lei nº
13.366, de 1/12/2016)
V - encargos e sanções contratualmente cobrados nos financiamentos concedidos
no âmbito do Programa de Crédito Educativo, de que trata a Lei nº 8.436, de 25 de junho de
1992, ressalvado o disposto no art. 16;
VI - rendimento de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades; e
VII - receitas patrimoniais.
VIII - outras receitas. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 1º Fica autorizada:
I – (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
II - a transferência ao FIES dos saldos devedores dos financiamentos concedidos
no âmbito do Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei nº 8.436, de 1992;
III - a alienação, total ou parcial, a instituições financeiras, dos ativos de que trata
o inciso II deste parágrafo e dos ativos representados por financiamentos concedidos ao
amparo desta Lei. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 2º As disponibilidades de caixa do FIES deverão ser mantidas em depósito na
conta única do Tesouro Nacional.
§ 3º As despesas do Fies com os agentes financeiros corresponderão a
remuneração mensal de até 2% a.a. (dois por cento ao ano), calculados sobre o saldo devedor
dos financiamentos concedidos, ponderados pela taxa de adimplência, na forma do
regulamento. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
I - (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
II - (Revogado pelas Leis nº 11.552, de 19/11/2007 e pela Lei nº 12.202, de
14/1/2010)
III – (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
IV - (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 4º (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010).
§ 5º Os saldos devedores alienados ao amparo do inciso III do § 1º deste artigo e
os dos contratos cujos aditamentos ocorreram após 31 de maio de 1999 poderão ser
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renegociados entre credores e devedores, segundo condições que estabelecerem, relativas à
atualização de débitos constituídos, saldos devedores, prazos, taxas de juros, garantias,
valores de prestações e eventuais descontos, observado o seguinte: (“Caput” do parágrafo
com redação dada pela Lei nº 10.846, de 12/3/2004)
I - na hipótese de renegociação de saldo devedor parcialmente alienado na forma
do inciso III do § 1º deste artigo, serão estabelecidas condições idênticas de composição para
todas as parcelas do débito, cabendo a cada credor, no total repactuado, a respectiva
participação percentual no montante renegociado com cada devedor; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 10.846, de 12/3/2004)
II - as instituições adquirentes deverão apresentar ao MEC, até o dia 10 de cada
mês, relatório referente aos contratos renegociados e liquidados no mês anterior, contendo o
número do contrato, nome do devedor, saldo devedor, valor renegociado ou liquidado,
quantidade e valor de prestações, taxa de juros, além de outras informações julgadas
necessárias pelo MEC.
§ 6º A remuneração de que trata o § 3º será custeada pelas instituições de ensino e
corresponderá à remuneração de 2% (dois por cento) sobre o valor dos encargos educacionais
liberados, a qual, após recolhida, será repassada diretamente aos agentes financeiros, nos
termos de regulamentação específica. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 741,
de 14/7/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
§ 7º A transferência é vedada a inclusão da remuneração de que trata o § 3º na
planilha de custo prevista no § 3º do art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
Seção II
Da gestão do FIES
Art. 3º A gestão do FIES caberá:
I - ao MEC, na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e
de supervisor da execução das operações do Fundo; e
II - ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na qualidade
de agente operador e de administradora dos ativos e passivos, conforme regulamento e
normas baixadas pelo CMN. (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 1º O MEC editará regulamento que disporá, inclusive, sobre:
I - as regras de seleção de oferta de vagas e de estudantes a serem financiados pelo
Fies; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
II - os casos de transferência de curso ou instituição, renovação, suspensão
temporária e encerramento do período de utilização do financiamento; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
III - as exigências de desempenho acadêmico para a manutenção do
financiamento, observado o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 1º desta Lei; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
IV - aplicação de sanções às instituições de ensino e aos estudantes que
descumprirem as regras do Fies, observados os §§ 5º e 6º do art. 4º desta Lei; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
V - o abatimento de que trata o art. 6º-B. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.431, de
24/6/2011)
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§ 2º O Ministério da Educação poderá contar com o assessoramento de conselho,
de natureza consultiva, cujos integrantes serão designados pelo Ministro de Estado.
§ 3º De acordo com os limites de crédito estabelecidos pelo agente operador, as
instituições financeiras poderão, na qualidade de agente financeiro, conceder financiamentos
com recursos do FIES.
CAPÍTULO II
DAS OPERAÇÕES
Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos
encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de
ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em
contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
§ 1º (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 2º Poderá o Ministério da Educação, em caráter excepcional, cadastrar, para fins
do financiamento de que trata esta Lei, cursos para os quais não haja processo de avaliação
concluído.
§ 3º (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 4º Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste
artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela
instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 5º O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e
de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as
instituições de ensino às seguintes penalidades: (“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei nº
11.552, de 19/11/2007, com redação dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
I - impossibilidade de adesão ao Fies por até três processos seletivos consecutivos,
sem prejuízo para os estudantes já financiados; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.552, de
19/11/2007, com redação dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
II - ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados,
conforme o disposto no § 4º deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo
agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros,
retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007, com redação dada pela Lei nº 13.366, de
1/12/2016)
III – multa. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
§ 6º Será encerrado o financiamento em caso de constatação, a qualquer tempo, de
inidoneidade de documento apresentado ou de falsidade de informação prestada pelo
estudante à instituição de ensino, ao Ministério da Educação, ao agente operador ou ao agente
financeiro. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 7º O Ministério da Educação, conforme disposto no art. 3º desta Lei, poderá
criar regime especial, na forma do regulamento, dispondo sobre:
I - a dilatação dos prazos previstos no inciso I e na alínea b do inciso V do art. 5º
desta Lei;
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II - o Fies solidário, com a anuência do agente operador, desde que a formação de
cada grupo não ultrapasse 5 (cinco) fiadores solidários e não coloque em risco a qualidade do
crédito contratado;
III - outras condições especiais para contratação do financiamento do Fies para
cursos específicos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 8º As medidas tomadas com amparo no § 7º deste artigo não alcançarão
contratos já firmados, bem como seus respectivos aditamentos. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 9º A oferta de curso para financiamento na forma desta Lei ficará condicionada
à adesão da entidade mantenedora de instituição de ensino ao Fies e ao Fundo de que trata o
inciso III do art. 7º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, nos termos do seu estatuto.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
§ 10. A entidade mantenedora aderente ao Fies em data anterior à publicação da
lei decorrente da conversão da Medida Provisória nº 619, de 6 de junho de 2013, deverá
enquadrar-se no disposto no § 9º deste artigo, na forma e condições que vierem a ser
estabelecidas pelo Ministério da Educação. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.873, de
24/10/2013)
§ 11. As condições para aplicação das penalidades previstas no § 5º deste artigo
serão estabelecidas em regulamento específico do Ministério da Educação. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
§ 12. O valor da mensalidade que supere as bolsas parciais concedidas no âmbito
do Programa Universidade para Todos - PROUNI poderá ser objeto do financiamento tratado
no caput deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
Art. 4º-A. A instituição de ensino poderá praticar valores de encargos
educacionais diferenciados a menor em favor do estudante financiado, vedada qualquer forma
de discriminação em razão da concessão do benefício.
Parágrafo único. O benefício de que trata o caput deste artigo se estende ao valor
da mensalidade pago diretamente pelo estudante à instituição de ensino. (Artigo acrescido
pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de
financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação. (Artigo acrescido pela
Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
Art. 5º Os financiamentos concedidos com recursos do FIES deverão observar o
seguinte:
I - prazo: não poderá ser superior à duração regular do curso, abrangendo todo o
período em que o Fies custear os encargos educacionais a que se refere o art. 4º desta Lei,
inclusive o período de suspensão temporária, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
II - juros, capitalizados mensalmente, a serem estipulados pelo CMN; (Inciso com
redação dada pela Medida Provisória nº 517, de 30/12/2010, convertida na Lei nº 12.431, de
24/6/2011)
III - oferecimento de garantias adequadas pelo estudante financiado ou pela
entidade mantenedora da instituição de ensino; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.202,
de 14/1/2010)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

IV - carência: de 18 (dezoito) meses contados a partir do mês imediatamente
subsequente ao da conclusão do curso, mantido o pagamento dos juros nos termos do § 1º
deste artigo; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
V - (Revogado pela Medida Provisória nº 501, de 6/9/2010, convertida na Lei nº
12.385, de 3/3/2011)
VI - risco: as instituições de ensino participarão do risco do financiamento, na
condição de devedores solidários, nos seguintes limites percentuais: (“Caput” do inciso com
redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
a)(Revogada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
b) 30% (trinta por cento) por operação contratada, sobre parcela não garantida por
fundos instituídos na forma do inciso III do caput do art. 7º da Lei nº 12.087, de 11 de
novembro de 2009, para as instituições de ensino inadimplentes com as obrigações tributárias
federais; e (Alínea acrescida pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007, com redação dada pela
Medida Provisória nº 564, de 3/4/2012, convertida na Lei nº 12.712, de 30/8/2012)
c) 15% (quinze por cento) por operação contratada, sobre parcela não garantida
por fundos instituídos na forma do inciso III do caput do art. 7º da Lei nº 12.087, de 11 de
novembro de 2009, para as instituições de ensino adimplentes com as obrigações tributárias
federais; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007, com redação dada pela
Medida Provisória nº 564, de 3/4/2012, convertida na Lei nº 12.712, de 30/8/2012)
VII - comprovação de idoneidade cadastral do(s) fiador(es) na assinatura dos
contratos e termos aditivos, observando o disposto no § 9o deste artigo. (Inciso acrescido pela
Lei nº 11.552, de 19/11/2007, com redação dada pela Lei nº 12.801, de 24.4.2013)
VIII - possibilidade de utilização pelo estudante do Fundo de que trata o inciso III
do art. 7º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, cabendo ao Ministério da Educação
dispor sobre as condições de sua ocorrência de forma exclusiva ou concomitante com as
garantias previstas no inciso III. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
§ 1º Ao longo do período de utilização do financiamento, inclusive no período de
carência, o estudante financiado fica obrigado a pagar os juros incidentes sobre o
financiamento, na forma regulamentada pelo agente operador. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 2º É facultado ao estudante financiado, a qualquer tempo, realizar amortizações
extraordinárias ou a liquidação do saldo devedor, dispensada a cobrança de juros sobre as
parcelas vincendas. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 3º Excepcionalmente, por iniciativa do estudante, a instituição de ensino à qual
esteja vinculado poderá dilatar em até um ano o prazo de utilização de que trata o inciso I do
caput, hipótese na qual as condições de amortização permanecerão aquelas definidas no inciso
V também do caput. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 4º Na hipótese de verificação de inadimplência do estudante com o pagamento
dos juros de que trata o § 1º deste artigo ou de inidoneidade cadastral do(s) fiador(es) após a
assinatura do contrato, ficará sobrestado o aditamento do financiamento até a comprovação da
restauração da adimplência do estudante ou da idoneidade ou a substituição do fiador
inidôneo, respeitado o prazo de suspensão temporária do contrato. (Parágrafo com redação
dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
§ 5º O contrato de financiamento poderá prever a amortização mediante débito em
conta corrente do estudante ou autorização para desconto em folha de pagamento, na forma da
Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, preservadas as garantias e as condições pactuadas
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originalmente, inclusive as dos fiadores. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de
19/11/2007, com redação dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
§ 6º (VETADO na Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 7º O agente financeiro fica autorizado a pactuar condições especiais de
amortização ou alongamento excepcional de prazos, nos termos da normatização do agente
operador, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do Fies, de forma que o valor
inicialmente contratado retorne integralmente ao Fundo, acrescido dos encargos contratuais.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 8º Em caso de transferência de curso, aplicam-se ao financiamento os juros
relativos ao curso de destino, a partir da data da transferência. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 9º Para os fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, o estudante poderá
oferecer como garantias, alternativamente: (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de
19/11/2007)
I - fiança; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
II - fiança solidária, na forma do inciso II do § 7º do art. 4º desta Lei; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
III - (Inciso acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007 e revogado pela Lei nº
12.431, de 24/6/2011)
§ 10. A redução dos juros, estipulados na forma do inciso II deste artigo, incidirá
sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.202, de 14/1/2010)
§ 11. A utilização exclusiva do Fundo de que trata o inciso VIII do caput para
garantir operações de crédito no âmbito do Fies dispensa o estudante de oferecer as garantias
previstas no § 9º deste artigo (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.431, de 24/6/2011, com
redação dada pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
Art. 5º-A As condições de amortização dos contratos de financiamento celebrados
no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES serão fixadas
por meio de ato do Poder Executivo federal. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº
501, de 6/9/2010, convertida na Lei nº 12.385, de 3/3/2011)
Art. 5º-B. O financiamento da educação profissional e tecnológica poderá ser
contratado pelo estudante, em caráter individual, ou por empresa, para custeio da formação
profissional e tecnológica de trabalhadores.
§ 1º Na modalidade denominada Fies-Empresa, a empresa figurará como
tomadora do financiamento, responsabilizando-se integralmente pelos pagamentos perante o
Fies, inclusive os juros incidentes, até o limite do valor contratado.
§ 2º No Fies-Empresa, poderão ser pagos com recursos do Fies exclusivamente
cursos de formação inicial e continuada e de educação profissional técnica de nível médio.
§ 3º A empresa tomadora do financiamento poderá ser garantida por fundo de
garantia de operações, nos termos do inciso I do caput do art. 7º da Lei nº 12.087, de 11 de
novembro de 2009.
§ 4º Regulamento disporá sobre os requisitos, condições e demais normas para
contratação do financiamento de que trata este artigo. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.513, de
26/10/2011)
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Art. 6º Em caso de inadimplemento das prestações devidas pelo estudante
financiado, a instituição referida no § 3º do art. 3º promoverá a cobrança administrativa das
parcelas vencidas, com o rigor praticado na cobrança dos créditos próprios, devendo adotar
todas as medidas cabíveis com vistas à recuperação das parcelas em atraso, incluindo os
encargos contratuais incidentes. (Artigo com redação dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
Art. 6º-A. (Artigo acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007 e revogado pela Lei
nº 11.552, de 19/11/2007)
Art. 6º-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00%
(um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e
independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as
seguintes profissões:
I - professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica com jornada
de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e
II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada ou
médico militar das Forças Armadas, com atuação em áreas e regiões com carência e
dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da
Saúde, na forma do regulamento. (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
§ 1º (VETADO)
§ 2º O estudante que já estiver em efetivo exercício na rede pública de educação
básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, por ocasião da matrícula no
curso de licenciatura, terá direito ao abatimento de que trata o caput desde o início do curso.
§ 3º O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa
credenciado Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei nº
6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de
Estado da Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da
residência médica.
§ 4º O abatimento mensal referido no caput será operacionalizado anualmente
pelo agente operador do Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior a 1 (um) ano de
trabalho.
§ 5º No período em que obtiverem o abatimento do saldo devedor, na forma do
caput, os estudantes ficam desobrigados da amortização de que trata o inciso V do caput do
art. 5º.
§ 6º O estudante financiado que deixar de atender às condições previstas neste
artigo deverá amortizar a parcela remanescente do saldo devedor regularmente, na forma do
inciso V do art. 5º. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
Art. 6º-C. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 10% (dez por cento) do valor em execução, inclusive custas e
honorários de advogado, poderá o executado requerer que lhe seja admitido pagar o restante
em até 12 (doze) parcelas mensais.
§ 1º O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente
ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
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§ 2º Sendo a proposta deferida pelo juiz, o exequente levantará a quantia
depositada e serão suspensos os atos executivos; caso indeferida, seguir-se-ão os atos
executivos, mantido o depósito.
§ 3º O inadimplemento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o
vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos
executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações
não pagas e vedada a oposição de embargos. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.513, de
26/10/2011)
Art. 6º-D. Nos casos de falecimento ou invalidez permanente do estudante
tomador do financiamento, devidamente comprovados, na forma da legislação pertinente, o
saldo devedor será absorvido conjuntamente pelo Fies e pela instituição de ensino. (Artigo
acrescido pela Lei nº 12.513, de 26/10/2011)
Art. 6º-E. O percentual do saldo devedor de que tratam o caput do art. 6º e o art.
6º-D, a ser absorvido pela instituição de ensino, será equivalente ao percentual do risco de
financiamento assumido na forma do inciso VI do caput do art. 5º, cabendo ao Fies a absorção
do valor restante. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.513, de 26/10/2011)
CAPÍTULO III
DOS TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 7º Fica a União autorizada a emitir títulos da dívida pública em favor do
FIES.
§ 1º Os títulos a que se referem o caput serão representados por certificados de
emissão do Tesouro Nacional, com características definidas em ato do Poder Executivo.
§ 2º Os certificados a que se refere o parágrafo anterior serão emitidos sob a
forma de colocação direta, ao par, mediante solicitação expressa do FIES à Secretaria do
Tesouro Nacional.
§ 3º Os recursos em moeda corrente entregues pelo FIES em contrapartida à
colocação direta dos certificados serão utilizados exclusivamente para abatimento da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 8º Em contrapartida à colocação direta dos certificados, fica o FIES
autorizado a utilizar em pagamento os créditos securitizados recebidos na forma do art. 14.
Art. 9º Os certificados de que trata o art. 7º serão destinados pelo Fies
exclusivamente ao pagamento às mantenedoras de instituições de ensino dos encargos
educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com recursos. (Artigo com
redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
Art. 10. Os certificados de que trata o art. 7º serão utilizados para pagamento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, bem como das contribuições previstas no art. 3º da Lei nº 11.457, de
16 de março de 2007. ( “Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.202, de
14/1/2010)
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§ 1º É vedada a negociação dos certificados de que trata o caput com outras
pessoas jurídicas de direito privado.(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.202, de
14/1/2010)
§ 2º (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 3º Não havendo débitos de caráter previdenciário, os certificados poderão ser
utilizados para o pagamento de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e respectivos débitos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
ajuizados ou a ajuizar, exigíveis ou com exigibilidade suspensa, bem como de multas, de juros
e de demais encargos legais incidentes. .(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.202, de
14/1/2010)
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não abrange taxas de órgãos ou entidades da
administração pública direta e indireta e débitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 5º Por opção da entidade mantenedora, os débitos referidos no § 3º deste artigo
poderão ser quitados mediante parcelamento em até 120 (cento e vinte) prestações mensais.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 6º A opção referida no § 5º deste artigo implica obrigatoriedade de inclusão de
todos os débitos da entidade mantenedora, tais como os integrantes do Programa de
Recuperação Fiscal - Refis e do parcelamento a ele alternativo, de que trata a Lei nº 9.964, de
10 de abril de 2000, os compreendidos no âmbito do Parcelamento Especial - Paes, de que
trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, e do Parcelamento Excepcional - Paex,
disciplinado pela Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, bem como quaisquer
outros débitos objeto de programas governamentais de parcelamento. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 7º Para os fins do disposto no § 6º deste artigo, serão rescindidos todos os
parcelamentos da entidade mantenedora referentes aos tributos de que trata o § 3º deste artigo.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 8º Poderão ser incluídos no parcelamento os débitos que se encontrem com
exigibilidade suspensa por força do disposto nos incisos III a V do caput do art. 151 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, desde que a entidade
mantenedora desista expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso
interposto, ou da ação judicial e, cumulativamente, renuncie a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 9º O parcelamento de débitos relacionados a ações judiciais implica
transformação em pagamento definitivo dos valores eventualmente depositados em juízo,
vinculados às respectivas ações. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 10. O parcelamento reger-se-á pelo disposto nesta Lei e, subsidiariamente:
I - pela Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, relativamente às contribuições
sociais previstas nas alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da mencionada Lei, não se
aplicando o disposto no § 1º do art. 38 da mesma Lei;
II - pela Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, em relação aos demais tributos,
não se aplicando o disposto no § 2º do art. 13 e no inciso I do caput do art. 14 da mencionada
Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 11. Os débitos incluídos no parcelamento serão consolidados no mês do
requerimento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
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§ 12. O parcelamento deverá ser requerido perante a Secretaria da Receita Federal
do Brasil e, em relação aos débitos inscritos em Dívida Ativa, perante a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, até o dia 30 de abril de 2008. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de
19/11/2007)
§ 13. Os pagamentos de que trata este artigo serão efetuados nos termos das
normas fixadas pelo Ministério da Fazenda. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 501, de 6/9/2010, convertida na Lei nº 12.385, de 3/3/2011)
§ 14. O valor de cada prestação será apurado pela divisão do débito consolidado
pela quantidade de prestações em que o parcelamento for concedido, acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data da consolidação até o
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 15. Se o valor dos certificados utilizados não for suficiente para integral
liquidação da parcela, o saldo remanescente deverá ser liquidado em moeda corrente.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 16. O parcelamento independerá de apresentação de garantia ou de arrolamento
de bens, mantidos os gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e as garantias de débitos
transferidos de outras modalidades de parcelamento e de execução fiscal. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 17. A opção da entidade mantenedora pelo parcelamento implica:
I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos;
II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;
III - cumprimento regular das obrigações para com o FGTS e demais obrigações
tributárias correntes; e
IV - manutenção da vinculação ao Prouni e do credenciamento da instituição e
reconhecimento do curso, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 18. O parcelamento será rescindido nas hipóteses previstas na legislação referida
no § 10 deste artigo, bem como na hipótese de descumprimento do disposto nos incisos III ou
IV do § 17 deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 19. Para fins de rescisão em decorrência de descumprimento do disposto nos
incisos III ou IV do § 17 deste artigo, a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Educação,
respectivamente, apresentarão à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, trimestralmente, relação das entidades mantenedoras que o
descumprirem. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 20. A rescisão do parcelamento implicará exigibilidade imediata da totalidade
do débito confessado e ainda não quitado e automática execução da garantia prestada,
restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da
legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 21. As entidades mantenedoras que optarem pelo parcelamento não poderão,
enquanto este não for quitado, parcelar quaisquer outros débitos perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
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§ 22. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria- Geral da
Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, poderão editar atos necessários à
execução do disposto neste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
Art. 11. A Secretaria do Tesouro Nacional resgatará, mediante solicitação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os
certificados utilizados para quitação dos tributos na forma do art. 10 desta Lei, conforme
estabelecido em regulamento. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.552, de
19/11/2007)
Parágrafo único. O agente operador fica autorizado a solicitar na Secretaria do
Tesouro Nacional o resgate dos certificados de que trata o caput. .(Parágrafo único acrescido
pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
Art. 12. A Secretaria do Tesouro Nacional fica autorizada a resgatar
antecipadamente, mediante solicitação formal do Fies e atestada pelo INSS, os certificados
com data de emissão até 10 de novembro de 2000 em poder de instituições de ensino que, na
data de solicitação do resgate, tenham satisfeito as obrigações previdenciárias correntes,
inclusive os débitos exigíveis, constituídos, inscritos ou ajuizados e que atendam,
concomitantemente, as seguintes condições: .(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei
nº 12.202, de 14/1/2010)
I - não estejam em atraso nos pagamentos referentes aos acordos de parcelamentos
devidos ao INSS;
II - não possuam acordos de parcelamentos de contribuições sociais relativas aos
segurados empregados;
III - se optantes do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), não tenham
incluído contribuições sociais arrecadadas pelo INSS;
IV - não estejam em atraso nos pagamentos dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.552, de
19/11/2007)
Parágrafo único. Das instituições de ensino que possuam acordos de
parcelamentos com o INSS e que se enquadrem neste artigo poderão ser resgatados até 50%
(cinquenta por cento) do valor dos certificados, ficando estas obrigadas a utilizarem os
certificados restantes, em seu poder, na amortização dos aludidos acordos de parcelamentos.
.(Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
Art. 13. O Fies recomprará, no mínimo a cada trimestre, ao par, os certificados
aludidos no art. 9º, mediante utilização dos recursos referidos no art. 2º, ressalvado o disposto
no art. 16, em poder das instituições de ensino que atendam ao disposto no art. 12. .(Artigo
com redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
Art. 14. Para fins da alienação de que trata o inciso III do § 1º do art. 2º, fica o
FIES autorizado a receber em pagamento créditos securitizados de responsabilidade do
Tesouro Nacional, originários das operações de securitização de dívidas na forma prevista na
alínea b do inciso II do § 2º do art. 1º da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000.
Parágrafo único. Para efeito do recebimento dos créditos securitizados na forma
prevista no caput será observado o critério de equivalência econômica entre os ativos
envolvidos.
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Art. 15. As operações a que se referem os arts. 8º a 11 serão realizadas ao par,
ressalvadas as referidas no § 1º do art. 10.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16. Nos exercícios de 1999 e seguintes, das receitas referidas nos incisos I, II
e V do art. 2º serão deduzidos os recursos necessários ao pagamento dos encargos
educacionais contratados no âmbito do Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei nº
8.436, de 1992.
Art. 17. Excepcionalmente, no exercício de 1999, farão jus ao financiamento de
que trata esta Lei, com efeitos a partir de 1º de maio de 1999, os estudantes comprovadamente
carentes que tenham deixado de beneficiar-se de bolsas de estudos integrais ou parciais
concedidas pelas instituições referidas no art. 4º da Lei nº 9.732, de 1998, em valor
correspondente à bolsa anteriormente recebida.
Parágrafo único. Aos financiamentos de que trata o caput deste artigo não se
aplica o disposto na parte final do art. 1º e no § 1º do art. 4º.
Art. 18. Fica vedada, a partir da publicação desta Lei, a inclusão de novos
beneficiários no Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei nº 8.436, de 1992.
Art. 19. A partir do primeiro semestre de 2001, sem prejuízo do cumprimento das
demais condições estabelecidas nesta Lei, as instituições de ensino enquadradas no art. 55 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ficam obrigadas a aplicar o equivalente à contribuição
calculada nos termos do art. 22 da referida Lei na concessão de bolsas de estudo, no
percentual igual ou superior a 50% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de
ensino, a alunos comprovadamente carentes e regularmente matriculados.
§ 1º A seleção dos alunos a serem beneficiados nos termos do caput será realizada
em cada instituição por uma comissão constituída paritariamente por representantes da
direção, do corpo docente e da entidade de representação discente.
§ 2º Nas instituições que não ministrem ensino superior caberão aos pais dos
alunos regularmente matriculados os assentos reservados à representação discente na
comissão de que trata o parágrafo anterior.
§ 3º Nas instituições de ensino em que não houver representação estudantil ou de
pais organizada, caberá ao dirigente da instituição proceder à eleição dos representantes na
comissão de que trata o § 1º.
§ 4º Após a conclusão do processo de seleção, a instituição de ensino deverá
encaminhar ao MEC e ao INSS a relação de todos os alunos, com endereço e dados pessoais,
que receberam bolsas de estudo.
§ 5º As instituições de ensino substituirão os alunos beneficiados que não
efetivarem suas matrículas no prazo regulamentar, observados os critérios de seleção
dispostos neste artigo.
Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
2.094-28, de 13 de junho de 2001, e nas suas antecessoras.
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Art. 20-A. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE terá
prazo até 30 de junho de 2013 para assumir o papel de agente operador dos contratos de
financiamento formalizados no âmbito do FIES até o dia 14 de janeiro de 2010, cabendo à
Caixa Econômica Federal, durante esse prazo, dar continuidade ao desempenho das
atribuições decorrentes do encargo. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010, com
redação dada pela Medida Provisória nº 564, de 3/4/2012, convertida na Lei nº 12.712, de
30/8/2012)
Art. 20-B. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 487, de 23/4/2010, e com
prazo de vigência encerrado em 5/9/2010, conforme Ato Declaratório nº33 de 6/10/2010,
publicado no DOU de 7/10/2010 )
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Fica revogado o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 10.207, de 23 de
março de 2001.
Brasília, 12 de julho de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Martus Tavares
Roberto Brant
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LEI Nº 8.436, DE 25 DE JUNHO DE 1992
Institucionaliza o Programa de
Educativo para estudantes carentes.

Crédito

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Crédito Educativo para estudantes do curso
universitário de graduação com recursos insuficientes, próprios ou familiares, para o custeio
de seus estudos.
Art. 2º Poderá ser titular do benefício de que trata a presente lei o estudante
comprovadamente carente e com bom desempenho acadêmico, desde que atenda à
regulamentação do programa.
§ 1° A seleção dos candidatos ao Crédito Educativo será feita na instituição em
que se encontram matriculados, por comissão constituída pela direção da instituição e por
representantes, escolhidos democraticamente, do corpo docente e discente do estabelecimento
de ensino. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.288, de 1/7/1996)
§ 2° O crédito educativo abrange:
I - o financiamento dos encargos educacionais entre cinqüenta por cento e cem por
cento do valor da mensalidade ou da semestralidade, depositado pela Caixa Econômica
Federal na conta da instituição de ensino superior participante do programa;
II - (VETADO na Lei nº 9.288, de 1/7/1996)
§ 3° (VETADO na Lei nº 9.288, de 1/7/1996)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.870, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999
Dispõe sobre o valor total das anuidades
escolares e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino préescolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da
matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou
o responsável.
§ 1º O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como
base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior,
multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.
§ 2º (VETADO)
§ 3º Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1º montante
proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante
apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de
aprimoramentos no processo didático-pedagógico. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 2.173-24, de 23/8/2001)
§ 4º A planilha de que trata o § 3º será editada em ato do Poder Executivo.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.173-24, de 23/8/2001)
§ 5º O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos
precedentes terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais,
facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao
valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores. (Primitivo § 3º
renumerado pela Medida Provisória nº 2.173-24, de 23/8/2001)
§ 6º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou
reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a
um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei.
(Primitivo § 4º renumerado pela Medida Provisória nº 2.173-24, de 23/8/2001)
§ 7º Será nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento
adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou
da instituição, necessário à prestação dos serviços educacionais contratados, devendo os
custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das
semestralidades escolares. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.886, de 26/11/2013)
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao
público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1º e o número de
vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para
matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.
Parágrafo único (VETADO)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 12.087, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009
Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, no exercício de 2009, com o
objetivo de fomentar as exportações do País, e
sobre a participação da União em fundos
garantidores de risco de crédito para micro,
pequenas e médias empresas e para produtores
rurais e suas cooperativas; e altera as Leis nºs
11.491, de 20 de junho de 2007, 8.036, de 11
de maio de 1990, e 8.001, de 13 de março de
1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 7º Fica a União autorizada a participar, no limite global de até R$
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), de fundos que, atendidos os requisitos fixados
nesta Lei, tenham por finalidade, alternativa ou cumulativamente:
I - garantir diretamente o risco em operações de crédito para:
a) microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno
porte;
b) empresas de médio porte, nos limites definidos no estatuto do fundo; e
c) autônomos, na aquisição de bens de capital, nos termos definidos no estatuto do
fundo; e
d) empresas de qualquer porte dos setores definidos pelo Poder Executivo federal,
nos termos do regulamento, como estratégicos para a política industrial e tecnológica, nos
limites definidos pelo estatuto do fundo; (Alínea acrescida pela Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
II - garantir indiretamente, nos termos do estatuto do fundo, o risco das operações
de que trata o inciso I, inclusive mediante:
a) garantia de operações cobertas por fundos ou sociedades de garantia de crédito;
e
b) aquisição de cotas de outros fundos garantidores ou de fundos de investimento
em direitos creditórios, desde que direcionados às entidades de que trata o inciso I deste
artigo.
III - garantir diretamente o risco em operações de crédito educativo, no âmbito de
programas ou instituições oficiais, na forma prevista nos estatutos dos respectivos fundos.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 501, de 6/9/2010, convertida na Lei nº 12.385,
de 3/3/2011)
§ 1º A integralização de cotas pela União será autorizada por decreto e poderá ser
realizada a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
I - em moeda corrente;
II - em títulos públicos;
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III - por meio de ações de sociedades em que tenha participação minoritária; ou
IV - por meio de ações de sociedades de economia mista federais excedentes ao
necessário para manutenção de seu controle acionário.
§ 2º A representação da União na assembléia de cotistas dar-se- á na forma do
inciso V do art. 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.
§ 3º Os fundos não contarão com qualquer tipo de garantia ou aval por parte do
poder público e responderão por suas obrigações até o limite dos bens e direitos integrantes de
seu patrimônio.
§ 4º Os estatutos dos fundos deverão prever tratamento diferenciado, por ocasião
da definição da comissão pecuniária de que trata o inciso I do § 3º do art. 9º, aos agentes
financeiros que requererem garantia para operações de crédito firmadas com pessoas com
deficiência que sejam microempreendedoras individuais.
§ 5º Os fundos garantidores já constituídos terão o prazo de 1 (um) ano para
adaptarem seus estatutos ao disposto nesta Lei.
§ 6º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, a operação de crédito
a ser garantida corresponderá ao saldo devedor contratado pelo estudante durante a fase de
utilização do financiamento e efetivamente desembolsado pelo agente concedente do crédito
educativo, observado o limite máximo de garantia de que trata o inciso V do § 4º do art. 9º.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
Art. 8º Fica a União autorizada a participar, no limite global de até R$
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), de fundos que, atendidos os requisitos fixados nesta
Lei e em regulamento, tenham por finalidade garantir o risco de crédito de operações de
financiamento de investimento realizadas com produtores rurais e suas cooperativas.
§ 1º A integralização de cotas pela União será autorizada por decreto e poderá ser
realizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
I - em moeda corrente;
II - em títulos públicos;
III - por meio de ações de sociedades em que tenha participação minoritária; ou
IV - por meio de ações de sociedades de economia mista federais excedentes ao
necessário para manutenção de seu controle acionário.
§ 2º A representação da União na assembléia de cotistas dar-se-á na forma do
inciso V do art. 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.
§ 3º Os fundos de que trata o caput:
I - não poderão contar com qualquer tipo de garantia ou aval por parte do poder
público e responderão por suas obrigações até o limite dos bens e direitos integrantes de seu
patrimônio;
II - deverão conter previsão para a participação de cotistas, sejam eles pessoas
físicas ou jurídicas.
§ 4º Os fundos de que trata o caput somente garantirão até R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) por beneficiário, em uma ou mais operações de crédito rural de
investimento.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 6.019, DE 3 DE JANEIRO DE 1974
Dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º As relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de
prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de serviço e contratante regem-se por esta
Lei. (Artigo com redação dada pela Lei nº 13.429, de 31/3/2017)
Art. 2º Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por
uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de
serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à
demanda complementar de serviços. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº
13.429, de 31/3/2017)
§ 1º É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de
trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.429, de 31/3/2017)
§ 2º Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de
fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza
intermitente, periódica ou sazonal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.429, de 31/3/2017)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.820, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração
disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (“Caput”
do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 681, de 10/7/2015, convertida na Lei
nº 13.172, de 21/10/2015)
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e
cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: (“Caput” do
artigo com redação dada pela Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
§ 2º O regulamento disporá sobre os limites de valor do empréstimo, da prestação
consignável para os fins do caput e do comprometimento das verbas rescisórias para os fins
do § 1º deste artigo.
§ 3º Os empregados de que trata o caput poderão solicitar o bloqueio, a qualquer
tempo, de novos descontos. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 656, de
7/10/2014, em vigor trinta dias após a sua publicação e convertida na Lei nº 13.097, de
19/1/2015)
§ 4º O disposto no § 3º não se aplica aos descontos autorizados em data anterior à
da solicitação do bloqueio. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 656, de
7/10/2014, em vigor trinta dias após a sua publicação e convertida na Lei nº 13.097, de
19/1/2015)
§ 5º Nas operações de crédito consignado de que trata este artigo, o empregado
poderá oferecer em garantia, de forma irrevogável e irretratável:
I - até 10% (dez por cento) do saldo de sua conta vinculada no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS;
II - até 100% (cem por cento) do valor da multa paga pelo empregador, em caso
de despedida sem justa causa ou de despedida por culpa recíproca ou força maior, nos termos
dos §§ 1º e 2º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. (Parágrafo acrescido pela
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Medida Provisória nº 719, de 29/3/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.313,
de 14/7/2016)
§ 6º A garantia de que trata o § 5º só poderá ser acionada na ocorrência de
despedida sem justa causa, inclusive a indireta, ou de despedida por culpa recíproca ou força
maior, não se aplicando, em relação à referida garantia, o disposto no § 2º do art. 2º da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 719, de
29/3/2016, convertida na Lei nº 13.313, de 14/7/2016)
§ 7º O Conselho Curador do FGTS poderá definir o número máximo de parcelas e
a taxa máxima mensal de juros a ser cobrada pelas instituições consignatárias nas operações
de crédito consignado de que trata este artigo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória
nº 719, de 29/3/2016, convertida na Lei nº 13.313, de 14/7/2016)
§ 8º Cabe ao agente operador do FGTS definir os procedimentos operacionais
necessários à execução do disposto nos §§ 5º e 6º deste artigo, nos termos do inciso II do
caput do art. 7º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 719, de 29/3/2016, convertida na Lei nº 13.313, de 14/7/2016)
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - empregador, a pessoa jurídica assim definida pela legislação trabalhista e o
empresário a que se refere o Título I do Livro II da Parte Especial da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil. (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 656, de
7/10/2014, em vigor trinta dias após a sua publicação e convertida na Lei nº 13.097, de
19/1/2015)
II - empregado, aquele assim definido pela legislação trabalhista;
III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimo ou
financiamento ou realizar operação com cartão de crédito ou de arrendamento mercantil
mencionada no caput do art. 1º; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 681, de
10/7/2015, convertida na Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
IV - mutuário, empregado que firma com instituição consignatária contrato de
empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil regulado por esta
Lei; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 681, de 10/7/2015, convertida na
Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
V - verbas rescisórias, as importâncias devidas em dinheiro pelo empregador ao
empregado em razão de rescisão do seu contrato de trabalho.
VI - instituição financeira mantenedora, a instituição a que se refere o inciso III do
caput e que mantém as contas para crédito da remuneração disponível dos empregados;
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 656, de 7/10/2014, em vigor trinta dias após a
sua publicação e convertida na Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
VII - desconto, ato de descontar na folha de pagamento ou em momento anterior
ao do crédito devido pelo empregador ao empregado como remuneração disponível ou verba
rescisória o valor das prestações assumidas em operação de empréstimo, financiamento,
cartão de crédito ou arrendamento mercantil; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
656, de 7/10/2014, convertida na Lei nº 13.097, de 19/1/2015, e com redação dada pela
Medida Provisória nº 681, de 10/7/2015, convertida na Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
VIII - remuneração disponível, os vencimentos, subsídios, soldos, salários ou
remunerações, descontadas as consignações compulsórias. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 656, de 7/10/2014, em vigor trinta dias após a sua publicação e convertida na
Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
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§ 1º Para os fins desta Lei, são consideradas consignações voluntárias as
autorizadas pelo empregado.
§ 2º No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos
descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:
I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a 35% (trinta e
cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5%
(cinco por cento) destinados exclusivamente para: (“Caput” do inciso com redação dada pela
Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Alínea
com redação dada pela Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito; e (Alínea
com redação dada pela Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
II - o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1º, não
poderá exceder a quarenta por cento da remuneração disponível, conforme definida em
regulamento.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em
cargo público.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 147, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1967
Dá nova lei orgânica à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (P.G.F.N.)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o § 2º
do art. 9º do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
Resolve baixar o seguinte decreto-lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA
Art. 10. Ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional compete:
I - Dirigir e supervisionar os serviços do órgão central e dos órgãos regionais,
ministrando-lhes instruções ou expedindo-lhes ordens de serviço;
II - Emitir parecer sôbre questões jurídicas em processos submetidos a seu exame
pelo Ministro da Fazenda;
III - Prestar permanente assistência jurídica ao Ministro da Fazenda;
IV - Examinar:
a) as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento incumba ou dependa de
autorização do Ministro da Fazenda;
b) os anteprojetos de leis e projetos de regulamentos e de instruções que devam
ser expedidos para execução das leis de Fazenda e para a realização de serviços a cargo do
Ministério da Fazenda; e
c) a legalidade dos acôrdos, ajustes ou esquemas referentes à dívida pública
externa.
V - Representar e defender os interêsses da Fazenda Nacional podendo delegar
competência, para êsse fim, a Procurador da Fazenda Nacional:
a) nos atos constitutivos e nas assembléias de sociedades de economia mista e
outras entidades de cujo capital participe o Tesouro Nacional;
b) nos atos, de que participe o Tesouro Nacional, relativos à subscrição, compra,
venda ou transferência de ações de sociedades;
c) nos contratos, acôrdos ou ajustes de natureza fiscal ou financeira, em que
intervenha, ou seja parte, de um lado, a União, e de outro, o Distrito Federal, os Estados, os
Municípios, as autarquias, as emprêsas públicas, as sociedades de economia mista, ou
entidades estrangeiras, bem como os de concessões; e
d) em outros atos, quando o determinar o Ministro da Fazenda ou se assim
dispuser lei, decreto ou Regimento.
VI - Designar e dispensar os Procuradores - Representantes da Fazenda Nacional
junto aos Conselhos de Contribuintes, Superior de Tarifa e de Terras da União, ou respectivas
Câmaras;
VII - Fazer minutar os atos e contratos previstos no item V e promover-lhes a
lavratura, após a provação ministerial das respectivas minutas;
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VIII - Promover a rescisão administrativa ou judicial dos contratos em que fôr
parte a Fazenda Nacional, bem como a declaração de caducidade de concessões, sempre que
tiver conhecimento do inadimplemento de suas cláusulas;
IX - Manter entendimentos diretos e constantes com o Procurador-Geral da
República e os Subprocuradores Gerais da República, relativamente aos feitos judiciais de
interêsse da Fazenda Nacional ou de seus agentes, em curso no Supremo Tribunal Federal e
no Tribunal Federal de Recursos, fornecendo-lhes elementos de fato e de direito e solicitandolhes as informações de que carecer, bem como a preferência para julgamento, quando o
interêsse da Fazenda Nacional o justificar;
X - Coligir elementos de fato e de direito e preparar, em regime de urgência, as
informações que devam ser prestadas, em mandados de segurança, pelo Ministro da Fazenda,
bem como fornecer subsídios para as que devam ser prestadas pelo Presidente da República,
em matéria fazendária;
XI - Transmitir ao Procurador-Geral da República, quando expressamente
autorizado, em cada caso, pelo Ministro da Fazenda, os elementos justificativos de
transigência, desistência ou composição, por parte da União, em causas pendentes que
interessem diretamente à Fazenda Nacional;
XII - Exercer a representação e promover a defesa e o contrôle dos interêsses da
Fazenda Nacional nas sociedades de economia mista e outras entidades de cujo capital
participe o Tesouro Nacional;
XIII - Zelar pela fiel observância e aplicação das leis, decretos e regulamentos,
especialmente em matéria pertinente à Fazenda Nacional, representando ao Ministro sempre
que tiver conhecimento da sua inobservância ou inexata aplicação, podendo, para êsse fim,
proceder a diligências, requisitar elementos ou solicitar informações a todos os órgãos do
Ministério da Fazenda ou a êle subordinados ou vinculados, bem como a qualquer órgão da
Administração direta ou autárquica;
XIV - Representar, por sua iniciativa, às autoridades competentes sôbre matérias
de interêsse da Fazenda Nacional, propondo ou promovendo as medidas legais ou
regulamentares cabíveis para a defesa do mesmo interêsse;
XV - Manter ementários atualizados da legislação e da jurisprudência judiciária e
administrativa, em matéria fazendária, bem como dos seus próprios pareceres;
XVI - Promover:
a) a publicação do Boletim da P. G. F. N. e, anualmente, de pareceres
selecionados emitidos pela Procuradoria-Geral e pelas Procuradorias da Fazenda Nacional;
b) inspeções nas Procuradorias da Fazenda Nacional, podendo delegar tal
atribuição a Procurador da Fazenda Nacional; e
c) reuniões coletivas dos Procuradores da Fazenda Nacional destinadas ao estudo
e debate de assuntos jurídicos de relevante interêsse, ao aperfeiçoamento e uniformidade dos
serviços e à proposição de medidas úteis ou necessárias para a Fazenda Nacional;
XVII - Designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas do órgão central
da P.G.F.N., bem como os Procuradores-Chefes;
XVIII - Conceder férias e licenças aos Procuradores-Chefes e ao pessoal lotado ou
em exercício no órgão central;
XIX - Aceitar, após a manifestação dos órgãos competentes quanto à
conveniência, as doações sem encargos em favor da União, fazendo lavrar têrmo próprio, que
terá fôrça de escritura pública, nas Procuradorias da Fazenda Nacional;
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XX - Apresentar ao Ministro da Fazenda, no primeiro trimestre de cada ano, o
relatório das atividades desenvolvidas pela P.G.F.N., no ano anterior, acompanhado de
propostas tendentes ao aprimoramento do órgão e à maior eficiência dos seus serviços; e
XXI - Exercer outras atribuições fixadas em lei ou no Regimento.
Art. 11. Aos Procuradores-Assistentes compete emitir parecer prévio, sujeito à
aprovação do Procurador-Geral, nos processos que por êste lhes forem distribuídos, bem
como exercer outras atribuições que pelo mesmo lhes forem determinadas em portaria.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições
Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
.......................................................................................................................................................
Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº
6.045, de 15/05/74)
I - Autorizar as emissões de papel-moeda (VETADO) as quais ficarão na prévia
dependência de autorização legislativa, quando se destinarem ao financiamento direto, pelo
Banco Central da República do Brasil, das operações de crédito com o Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 49 desta Lei.
O Conselho Monetário Nacional pode, ainda autorizar o Banco Central da
República do Brasil a emitir, anualmente, até o limite de 10% (dez por cento) dos meios de
pagamentos existentes a 31 de dezembro do ano anterior, para atender as exigências das
atividades produtivas e da circulação da riqueza do País, devendo, porém, solicitar
autorização do Poder Legislativo, mediante Mensagem do Presidente da República, para as
emissões que, justificadamente, se tornarem necessárias além daquele limite.
Quando necessidades urgentes e imprevistas para o financiamento dessas
atividades o determinarem, pode o Conselho Monetário Nacional autorizar as emissões que se
fizerem indispensáveis, solicitando imediatamente, através de Mensagem do Presidente da
República, homologação do Poder Legislativo para as emissões assim realizadas:
II - Estabelecer condições para que o Banco Central da República do Brasil emita
moeda-papel (VETADO) de curso forçado, nos termos e limites decorrentes desta Lei, bem
como as normas reguladoras do meio circulante;
III - Aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo Banco Central da
República do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e
crédito;
IV - Determinar as características gerais (VETADO) das cédulas e das moedas;
V - Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e
venda de ouro e quaisquer operações em Direitos Especiais de Saque e em moeda estrangeira.
(Inciso com redação dada pelo Decreto-Lei nº 581, de 14/5/1969)
VI - Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações Creditícias
em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte
das instituições financeiras;
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VII - Coordenar a política de que trata o art. 3º desta lei com a de investimentos
do Governo Federal;
VIII - Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem
atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas;
IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e
qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros,
inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, assegurando taxas
favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover:
- recuperação e fertilização do solo;
- reflorestamento;
- combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais;
- eletrificação rural;
- mecanização;
- irrigação;
- investimentos indispensáveis às atividades agropecuárias;
X - Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras
poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas;
XI - Estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e
outras relações patrimoniais, a serem observadas pelas instituições financeiras;
XII - Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas
pelas instituições financeiras;
XIII - Delimitar, com periodicidade não inferior a dois anos o capital mínimo das
instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, bem como a localização de
suas sedes e agências ou filiais;
XIV - Determinar recolhimento de até 60% (sessenta por cento) do total dos
depósitos e/ou outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de
subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da Dívida
Pública Federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao
Banco Central do Brasil, na forma e condições que o Conselho Monetário Nacional
determinar, podendo este:
a) adotar percentagens diferentes em função: - das regiões geoeconômicas; - das
prioridades que atribuir às aplicações; - da natureza das instituições financeiras;
b) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido
reaplicados em financiamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras condições fixadas
pelo Conselho Monetário Nacional. (Inciso com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.959, de
14/9/1982)
XV - Estabelecer para as instituições financeiras públicas, a dedução dos
depósitos de pessoas jurídicas de direito público que lhes detenham o controle acionário, bem
como dos das respectivas autarquias e sociedades de economia mista, no cálculo a que se
refere o inciso anterior;
XVI - Enviar obrigatoriamente ao Congresso Nacional, até o último dia do mês
subsequente, relatório e mapas demonstrativos da aplicação dos recolhimentos compulsórios,
(VETADO).
XVII - Regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições as operações de
redesconto e de empréstimo, efetuadas com quaisquer instituições financeiras públicas e
privadas de natureza bancária;
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XVIII - Outorgar ao Banco Central da República do Brasil o monopólio das
operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver
sérias razões para prever a iminência de tal situação;
XIX - Estabelecer normas a serem observadas pelo Banco Central da República
do Brasil em suas transações com títulos públicos e de entidades de que participe o Estado;
XX - Autoriza o Banco Central da República do Brasil e as instituições
financeiras públicas federais a efetuar a subscrição, compra e venda de ações e outros papéis
emitidos ou de responsabilidade das sociedades de economia mista e empresas do Estado;
XXI - Disciplinar as atividades das Bolsas de Valores e dos corretores de fundos
públicos;
XXII - Estatuir normas para as operações das instituições financeiras públicas,
para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos desta lei;
XXIII - Fixar, até quinze (15) vezes a soma do capital realizado e reservas livres,
o limite além do qual os excedentes dos depósitos das instituições financeiras serão recolhidos
ao Banco Central da República do Brasil ou aplicados de acordo com as normas que o
Conselho estabelecer;
XXIV - Decidir de sua própria organização, elaborando seu regimento interno no
prazo máximo de 30 (trinta) dias;
XXV - Decidir da estrutura técnica e administrativa do Banco Central da
República do Brasil e fixar seu quadro de pessoal, bem como estabelecer os vencimentos e
vantagens de seus funcionários, servidores e diretores, cabendo ao Presidente deste apresentar
as respectivas propostas;
XXVI - Conhecer dos recursos de decisões do Banco Central da República do
Brasil;
XXVII - aprovar o regimento interno e as contas do Banco Central do Brasil e
decidir sobre seu orçamento e sobre seus sistemas de contabilidade, bem como sobre a forma
e prazo de transferência de seus resultados para o Tesouro Nacional, sem prejuízo da
competência do Tribunal de Contas da União. União. (Inciso com redação dada pelo DecretoLei nº 2.376, de 25/11/1987)
XXVIII - Aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem no País as mesmas
vedações ou restrições equivalentes, que vigorem, nas praças de suas matrizes, em relação a
bancos brasileiros ali instalados ou que nelas desejem estabelecer-se;
XXIX - Colaborar com o Senado Federal, na instrução dos processos de
empréstimos externos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para cumprimento
do disposto no art. 63, nº II, da Constituição Federal;
XXX - Expedir normas e regulamentação para as designações e demais efeitos do
art. 7º, desta lei.
XXXI - Baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps ,
fixando limites, taxas, prazos e outras condições.
XXXII - Regular os depósitos a prazo de instituições financeiras e demais
sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive entre aquelas
sujeitas ao mesmo controle acionário ou coligadas. (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº
2.284, de 10/3/1986 e com nova redação dada pelo Decreto-lei nº 2.290, de 21/11/1986)
§ 1º O Conselho Monetário Nacional, no exercício das atribuições previstas no
inciso VIII deste artigo, poderá determinar que o Banco Central da República do Brasil recuse
autorização para o funcionamento de novas instituições financeiras, em função de
conveniências de ordem geral.
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§ 2º Competirá ao Banco Central da República do Brasil acompanhar a execução
dos orçamentos monetários e relatar a matéria ao Conselho Monetário Nacional, apresentando
as sugestões que considerar convenientes.
§ 3º As emissões de moeda metálica serão feitas sempre contra recolhimento
(VETADO) de igual montante em cédulas.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional poderá convidar autoridades, pessoas ou
entidades para prestar esclarecimentos considerados necessários.
§ 5º Nas hipóteses do art. 4,º inciso I, e do § 6º do art. 49, desta lei, se o
Congresso Nacional negar homologação à emissão extraordinária efetuada, as autoridades
responsáveis serão responsabilizadas nos termos da Lei nº 1.059, de 10 de abril de 1950.
§ 6º O Conselho Monetário Nacional encaminhará ao Congresso Nacional, até 31
de março de cada ano, relatório da evolução da situação monetária e creditícia do País no ano
anterior, no qual descreverá, minudentemente, as providências adotadas para cumprimento
dos objetivos estabelecidos nesta lei, justificando destacadamente os montantes das emissões
de papel-moeda que tenham sido feitas para atendimento das atividades produtivas.
§ 7º O Banco Nacional da Habitação é o principal instrumento de execução da
política habitacional do Governo Federal e integra o sistema financeiro nacional, juntamente
com as sociedades de crédito imobiliário, sob orientação, autorização, coordenação e
fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central da República do Brasil,
quanto à execução, nos termos desta lei, revogadas as disposições especiais em contrário.
XXXII - regular os depósitos a prazo de instituições financeiras e demais
sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive entre aquelas
sujeitas ao mesmo controle acionário ou coligadas. (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº
2.283, de 27/2/1986 e com nova redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.290, de 21/11/1986)
Art. 5º As deliberações do Conselho Monetário Nacional entende-se de
responsabilidade de seu Presidente para os efeitos do art. 104, nº I, letra " b ", da Constituição
Federal e obrigarão também os órgãos oficiais, inclusive autarquias e sociedades de economia
mista, nas atividades que afetem o mercado financeiro e o de capitais.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI COMPLEMENTAR Nº 129, DE 8 DE JANEIRO DE 2009
Institui, na forma do art. 43 da Constituição
Federal,
a
Superintendência
do
Desenvolvimento
do
Centro-Oeste
SUDECO, estabelece sua missão institucional,
natureza jurídica, objetivos, área de atuação,
instrumentos de ação, altera a Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO I
DA MISSÃO INSTITUCIONAL
.......................................................................................................................................................
Art. 7º Constituem receitas da Sudeco:
I - dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral da União;
II - transferências do FDCO, equivalentes a 2% (dois por cento) do valor de cada
liberação de recursos, para aplicação conforme o disposto no § 7º do art. 17 desta Lei;
III - outras receitas previstas em lei.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO DELIBERATIVO
Art. 8º Integram o Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste:
I - os governadores dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás e
do Distrito Federal;
II - os Ministros de Estado da Fazenda, da Integração Nacional e do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
III - representantes dos Municípios de sua área de atuação, escolhidos e indicados
na forma a ser definida em resolução do Conselho Deliberativo por proposta da Diretoria
Colegiada;
IV - representantes da classe empresarial, da classe dos trabalhadores e de
organizações não-governamentais, com atuação na Região Centro-Oeste, indicados na forma
a ser definida em resolução do Conselho Deliberativo por proposta da Diretoria Colegiada;
V - o Superintendente da Sudeco;
VI - o Presidente da instituição financeira federal administradora do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO.
§ 1º Terão assento no Conselho Deliberativo, com direito a voto, sempre que a
pauta assim o requerer, além dos Ministros mencionados no inciso II do caput deste artigo, os
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Ministros de Estado das demais áreas de atuação do Poder Executivo, de acordo com o
disposto no regimento interno do Colegiado.
§ 2º O Conselho Deliberativo será presidido pelo Ministro de Estado da
Integração Nacional, exceto quando estiver presente o Presidente da República, que, nessas
ocasiões, presidirá a reunião.
§ 3º Os Governadores de Estado, quando ausentes, somente poderão ser
substituídos pelo Vice-Governador do respectivo Estado.
§ 4º Os Ministros de Estado, quando ausentes, somente poderão ser substituídos
pelo Secretário-Executivo do respectivo Ministério.
§ 5º O Presidente da instituição financeira federal administradora do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste somente poderá ser substituído por outro
membro da diretoria.
§ 6º Poderão ainda ser convidados a participar de reuniões do Conselho, sem
direito a voto, dirigentes de órgãos e entidades integrantes da administração pública federal.
§ 7º Na reunião de instalação do Conselho Deliberativo, será iniciada a apreciação
de proposta de regimento interno do Colegiado.
§ 8º Para assegurar equilíbrio no funcionamento do Conselho Deliberativo, o
regimento interno do Colegiado disporá sobre o número de representantes a que se referem os
incisos III e IV do caput deste artigo de modo a manter a paridade entre, de um lado, a
representação do Governo Federal e, de outro lado, a representação dos governos estaduais,
distrital e municipais e os representantes da classe empresarial, da classe dos trabalhadores e
de organizações não-governamentais.
Art. 9º O Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste reunir-se-á
trimestralmente e terá suas atividades e iniciativas reguladas conforme regimento interno a ser
aprovado por seus membros.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste
contará com uma Secretaria-Executiva, que será dirigida pelo Superintendente da Sudeco, e
terá como atribuições o encaminhamento das questões submetidas ao Colegiado e o
acompanhamento de suas resoluções.
Art. 10. São atribuições do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do
Centro-Oeste a aprovação dos planos, diretrizes de ação e propostas de políticas públicas que
priorizem as iniciativas voltadas para a promoção dos setores relevantes da economia regional
e o acompanhamento dos seus trabalhos, diretamente ou mediante comitês temáticos, cuja
composição, competência e forma de operação constarão do regimento interno do Conselho.
§ 1º Em relação ao FCO, observadas as orientações gerais fixadas pelo Ministério
da Integração Nacional, compete ao Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do CentroOeste:
I - estabelecer, anualmente, as diretrizes, as prioridades e o programa de
financiamento, em consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste;
II - avaliar, periodicamente, os resultados obtidos com base em relatórios
elaborados por sua Secretaria-Executiva;
III - determinar as medidas de ajuste necessárias ao cumprimento das diretrizes
aprovadas.
§ 2º Cabe ao Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste
observar e executar o disposto na Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, quanto às
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atribuições reservadas aos conselhos deliberativos das superintendências regionais de
desenvolvimento.
§ 3º Até a instalação do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do CentroOeste, as atribuições relativas ao FCO serão exercidas, temporariamente, pelo Conselho
Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - Condel/FCO.
§ 4º Em relação ao FDCO, observadas as orientações gerais fixadas pelo
Ministério da Integração Nacional, compete ao Conselho Deliberativo do Desenvolvimento
do Centro-Oeste:
I - estabelecer, anualmente, o programa de aplicação dos recursos, no exercício
seguinte, no financiamento de projetos de desenvolvimento, de infra-estrutura e serviços
públicos, de grande relevância para a economia regional, observadas as diretrizes e
prioridades estabelecidas no Plano Regional de Desenvolvimento do Centro- Oeste;
II - (VETADO)
III - (VETADO)
IV - (VETADO)
§ 5º Para monitorar e acompanhar as diretrizes definidas no Plano Regional de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, observadas as orientações gerais fixadas pelo Ministério
da Integração Nacional, poderão ser constituídos comitês temáticos integrados por:
I - representantes da Sudeco, que os presidirão, e dos Estados e do Distrito
Federal;
II - representantes de órgãos e entidades públicas e privadas com atuação
relevante para o desenvolvimento regional, tais como:
a) entidades representativas da classe empresarial e dos trabalhadores do CentroOeste, indicados na forma a ser definida em resolução do Conselho Deliberativo;
b) organizações sociais de interesse público que tratem de temas relacionados à
economia regional e instituições de ensino superior do Centro-Oeste, indicados na forma a ser
definida em resolução do Conselho Deliberativo.
§ 6º Com o objetivo de promover a integração das ações de apoio financeiro aos
projetos de infra-estrutura e de serviços públicos e aos empreendimentos produtivos de grande
relevância para a região, o Conselho Deliberativo estabelecerá as normas para a criação, a
organização e o funcionamento do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais, que
terá caráter consultivo.
§ 7º O Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais será presidido pelo
Superintendente da Sudeco e integrado por representantes da administração superior do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Banco do Brasil S.A., da Caixa
Econômica Federal e da instituição financeira federal de natureza regional responsável pela
administração do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO.
§ 8º Cabe ao Conselho Deliberativo criar, nos termos do § 5º deste artigo, comitês
temáticos, permanentes ou provisórios, fixando, no ato da sua criação, a composição, as
atribuições e o prazo para funcionamento.
§ 9º O Conselho Deliberativo aprovará, anualmente, relatório com a avaliação dos
programas e ações do Governo Federal que sejam relevantes para o desenvolvimento do
Centro-Oeste, observando as seguintes diretrizes:
I - o relatório será encaminhado à Comissão Mista referida no § 1º do art. 166 da
Constituição Federal e às demais comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional,
obedecido o mesmo prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária da União;
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II - o relatório deverá avaliar o cumprimento dos planos, diretrizes de ação e
propostas de políticas públicas aprovados pelo Conselho Deliberativo, com destaque aos
projetos e ações de maior impacto para o desenvolvimento regional.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
Art. 16. Fica criado o Fundo de Desenvolvimento do Centro- Oeste - FDCO, de
natureza contábil, vinculado à Sudeco, com a finalidade de assegurar recursos para a
implantação de projetos de desenvolvimento e a realização de investimentos em infraestrutura, ações e serviços públicos considerados prioritários no Plano Regional de
Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste,
observadas as orientações gerais fixadas pelo Ministério da Integração Nacional, estabelecerá,
além do disposto no § 4º do art. 10 desta Lei Complementar:
I - os critérios para a seleção dos projetos de investimento, segundo a relevância
para o desenvolvimento regional e conforme o estabelecido no Plano Regional de
Desenvolvimento do Centro-Oeste;
II - as prioridades para a aplicação dos recursos do FDCO e os critérios para a
exigência de contrapartida dos Estados e Municípios no que se refere aos projetos de
investimento apoiados.
Art. 17. O FDCO será gerido pela Sudeco, conforme regulamento.
§ 1º ( VETADO)
§ 2º ( VETADO)
§ 3º É vedada a destinação de recursos do FDCO a iniciativas cuja repercussão se
restrinja ao contexto local, sem impacto na economia regional.
§ 4º Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados tecnicamente pela
Sudeco, conforme definido no regulamento.
§ 5º Os recursos do FDCO não poderão ser utilizados para despesas de
manutenção administrativa da Sudeco ou de órgão ou entidade da administração pública de
qualquer esfera de governo.
§ 6º Ao término de cada projeto, a Sudeco efetuará uma avaliação final, de forma
a verificar a fiel aplicação dos recursos, observadas as normas e procedimentos a serem
definidos no regulamento desta Lei Complementar, bem como a legislação em vigor.
§ 7º A cada parcela de recursos liberados, serão destinados 2% (dois por cento)
para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do
desenvolvimento regional, na forma a ser definida pelo Conselho Deliberativo.
Art. 18. Constituem recursos do FDCO:
I - dotações orçamentárias consignadas nas leis orçamentárias anuais e em seus
créditos adicionais;
II - eventuais resultados de aplicações financeiras dos seus recursos;
III - produto da alienação de valores mobiliários, dividendos de ações e outros a
ele vinculados;
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IV - a reversão dos saldos anuais não aplicados, apurados na forma do disposto no
§ 2º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
V - os recursos oriundos de juros e amortizações de financiamentos; e
VI - outros recursos previstos em lei.
Parágrafo único. As disponibilidades financeiras do Fundo de Desenvolvimento
do Centro-Oeste ficarão depositadas na Conta Única do Tesouro Nacional, à ordem da
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO.
CAPÍTULO VI
DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO
DO CENTRO-OESTE
Art. 19. A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 3º .......................................................................................
....................................................................................................
XI - programação anual das receitas e despesas com nível de detalhamento
que dê transparência à gestão dos Fundos e favoreça a participação das
lideranças regionais com assento no conselho deliberativo das
superintendências regionais de desenvolvimento;
XII - divulgação ampla das exigências de garantias e outros requisitos para a
concessão de financiamento." (NR)
"Art. 9º (VETADO)"
"Art. 13. ........................................................................
I - Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento da
Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste;
........................................................................................" (NR)
"Art. 20. ..........................................................................
........................................................................................
§ 4º O relatório de que trata o caput deste artigo, acompanhado das
demonstrações contábeis, devidamente auditadas, será encaminhado pelo
respectivo conselho deliberativo da superintendência do desenvolvimento,
juntamente com sua apreciação, às comissões que tratam da questão das
desigualdades inter-regionais de desenvolvimento na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal, para efeito de fiscalização e controle.
........................................................................................" (NR)
Art. 20. A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 18-A:
"Art. 18-A. Observadas as orientações gerais estabelecidas pelo Ministério
da Integração Nacional, às Superintendências do Desenvolvimento da
Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste cabem a implantação e a
manutenção de ouvidorias para atender às sugestões e reclamações dos

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

agentes econômicos e de suas entidades representativas quanto às rotinas e
procedimentos empregados na aplicação dos recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento.
Parágrafo único. As ouvidorias a que se refere o caput deste artigo terão seu
funcionamento guiado por regulamento próprio, que estabelecerá as
responsabilidades e as possibilidades das partes envolvidas, reservando-se
às instituições financeiras a obrigação de fornecimento das informações e
justificações necessárias à completa elucidação dos fatos ocorridos e à
superação dos problemas detectados."
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.156-5, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Cria a Agência de Desenvolvimento do
Nordeste
ADENE,
extingue
a
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, 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:
CAPÍTULO I
DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
.......................................................................................................................................................
Seção II
Do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
Art. 3º Fica criado o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE, a ser
gerido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE com a finalidade
de assegurar recursos para a realização de investimentos, em sua área de atuação, em infraestrutura e serviços públicos e em empreendimentos produtivos com grande capacidade
germinativa de novos negócios e de novas atividades produtivas. (Artigo com redação dado
pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
Parágrafo único. (Revogado pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
I - (Revogado pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
II - (Revogado pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
§ 1º O Conselho Deliberativo disporá sobre as prioridades de aplicação dos
recursos do FDNE, bem como sobre os critérios adotados no estabelecimento de contrapartida
dos Estados e dos Municípios nos investimentos. (Parágrafo acrescido pela Lei
Complementar nº 125, de 3/1/2007)
§ 2º Do montante de recursos a que se refere o inciso VI do caput do art. 4º, será
destinado anualmente o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para
custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do
desenvolvimento regional, a ser operacionalizado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e
aplicado na forma definida pelo Conselho Deliberativo. (Parágrafo acrescido pela Lei
Complementar nº 125, de 3/1/2007, com redação dada pela Lei nº 12.712, de 30/8/2012)
Art. 4º Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
I - os recursos do Tesouro Nacional correspondentes às dotações que lhe foram
consignadas no orçamento anual; (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 125,
de 3/1/2007)
II - resultados de aplicações financeiras à sua conta; (Inciso com redação dada
pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
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III - produto da alienação de valores mobiliários, dividendos de ações e outros a
ele vinculados; (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
IV - transferências financeiras de outros fundos destinados ao apoio de programas
e projetos de desenvolvimento regional que contemplem a área de jurisdição da Sudene;
(Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
V - a reversão dos saldos anuais não aplicados; (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 564, de 3/4/2012, convertida na Lei nº 12.712, de 30/8/2012)
VI - o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 564, de 3/4/2012, convertida na Lei nº 12.712, de
30/8/2012)
VII - outros recursos previstos em lei. (Primitivo inciso IV renumerado e com
redação dada pela Medida Provisória nº 564, de 3/4/2012, convertida na Lei nº 12.712, de
30/8/2012)
§ 1º No exercício de 2001, a alocação dos recursos de que trata o inciso I do caput
será de R$ 462.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois milhões de reais).
§ 2º No exercício de 2002, a alocação dos recursos de que trata o inciso I do caput
será de R$ 660.000.000,00 (seiscentos e sessenta milhões de reais).
§ 3º A partir de 2003 e até o exercício de 2013, a alocação anual de recursos do
Tesouro Nacional para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste será equivalente ao valor da
dotação referida no § 2º, atualizado pela variação acumulada da receita corrente líquida da
União, na forma do regulamento.
§ 4º As disponibilidades financeiras do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
ficarão depositadas na Conta Única do Tesouro Nacional. (Parágrafo com redação dada pela
Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
Art. 5º São dedutíveis do repasse dos recursos de que trata o inciso I do caput do
art. 4º, as parcelas equivalentes às opções de incentivo fiscal, relativas ao Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica, exercidas pelas empresas, bem como quaisquer comprometimentos de
recursos decorrentes de opções de incentivos fiscais no âmbito do Fundo de Investimentos do
Nordeste - FINOR.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
Art. 6º O FDNE terá como agentes operadores instituições financeiras oficiais
federais, preferencialmente o Banco do Nordeste do Brasil S.A., a serem definidas em ato do
Poder Executivo, com as seguintes competências: (“Caput” do artigo com redação dada pela
Lei nº 12.712, de 30/8/2012)
I - identificação e orientação à preparação de projetos de investimentos a serem
submetidos à aprovação da Sudene; (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 125, de
3/1/2007)
II - caso sejam aprovados, os projetos de investimentos serão apoiados pelo
FDNE, mediante a ação do agente operador; (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 125,
de 3/1/2007)
III - fiscalização e comprovação da regularidade dos projetos sob sua condução;
(Primitivo inciso I renumerado e com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de
3/1/2007)
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IV - proposição da liberação de recursos financeiros para os projetos em
implantação sob sua responsabilidade. (Primitivo inciso II renumerado e com redação dada
pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
Parágrafo único. (Revogado pela Medida Provisória nº 564, de 3/4/2012,
convertida na Lei nº 12.712, de 30/8/2012)
Art. 7º A participação do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste nos projetos de
investimento será realizada conforme dispuser o regulamento a ser aprovado pelo Conselho
Deliberativo. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de
3/1/2007)
Parágrafo único. (Revogado pela Medida Provisória nº 564, de 3/4/2012,
convertida na Lei nº 12.712, de 30/8/2012)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Cria a Agência de Desenvolvimento da
Amazônia
ADA,
extingue
a
Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, 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:
CAPÍTULO I
DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
.......................................................................................................................................................
Seção II
Do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
(Seção com redação dada pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
Art. 3º Fica criado o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA, de natureza
contábil, a ser gerido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM,
com a finalidade de assegurar recursos para a realização, em sua área de atuação, de
investimentos em infra-estrutura e serviços públicos e em empreendimentos produtivos com
grande capacidade germinativa de negócios e de atividades produtivas. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
§ 1º O Conselho Deliberativo da Sudam disporá sobre as prioridades de aplicação
dos recursos do FDA, bem como sobre os critérios para o estabelecimento da contrapartida
dos Estados e dos Municípios nos investimentos. (Parágrafo único transformado em § 1º com
redação dada pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
§ 2º Do montante de recursos a que se refere o inciso VI do caput do art. 4º, será
destinado anualmente o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para
custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do
desenvolvimento regional, a ser operacionalizado pelo Banco da Amazônia S.A. e aplicado na
forma definida pelo Conselho Deliberativo. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº
124, de 3/1/2007, com redação dada pela Lei nº 12.712, de 30/8/2012)
Art. 4º Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
I - os recursos do Tesouro Nacional correspondentes às dotações que lhe foram
consignadas no orçamento anual; (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 124,
de 3/1/2007)
II - resultados de aplicações financeiras à sua conta; (Inciso com redação dada
pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
III - produto da alienação de valores mobiliários, dividendos de ações e outros a
ele vinculados; (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
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IV - transferências financeiras de outros fundos destinados ao apoio de programas
e projetos de desenvolvimento regional que contemplem a área de jurisdição da Sudam;
(Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
V - a reversão dos saldos anuais não aplicados; (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 564, de 3/4/2012, convertida na Lei nº 12.712, de 30/8/2012)
VI - o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 564, de 3/4/2012, convertida na Lei nº 12.712, de
30/8/2012)
VII - outros recursos previstos em lei. (Primitivo inciso IV renumerado e com
redação dada pela Medida Provisória nº 564, de 3/4/2012, convertida na Lei nº 12.712, de
30/8/2012)
§ 1º No exercício de 2001, a alocação dos recursos de que trata o inciso I do caput
será de R$ 308.000.000,00 (trezentos e oito milhões de reais).
§ 2º No exercício de 2002, a alocação dos recursos de que trata o inciso I do caput
será de R$ 440.000.000,00 (quatrocentos e quarenta milhões de reais).
§ 3º A partir de 2003 e até o exercício de 2013, a alocação anual de recursos do
Tesouro Nacional para o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia será equivalente ao valor
da dotação referida no § 2º, atualizado pela variação acumulada da receita corrente líquida da
União, na forma do regulamento.
§ 4º As disponibilidades financeiras do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
ficarão depositadas na Conta Única do Tesouro Nacional.
Art. 5º São dedutíveis do repasse dos recursos de que trata o inciso I do caput do
art. 4º, as parcelas equivalentes às opções de incentivo fiscal, relativas ao Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica, exercidas pelas empresas, bem como quaisquer comprometimentos de
recursos decorrentes de opções de incentivos fiscais no âmbito do Fundo de Investimentos da
Amazônia - FINAM.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
Art. 6º O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia terá como agentes operadores
o Banco da Amazônia S.A. e outras instituições financeiras oficiais federais, a serem
definidas em ato do Poder Executivo, que terão as seguintes competências: (“Caput” do
artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
I - fiscalizar os projetos sob sua condução e atestar sua regularidade; (Inciso com
redação dada pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
II - propor a liberação de recursos financeiros para os projetos em implantação sob
sua responsabilidade. (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a remuneração do agente
operador.
Art. 7º A participação do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia nos projetos
de investimento será realizada conforme dispuser o regulamento a ser aprovado pelo
Conselho Deliberativo. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº
124, de 3/1/2007)
Parágrafo único. (Revogado pela Lei Complementar nº 124, de 3/1/2007)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989
Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da
Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte FNO,
o
Fundo
Constitucional
de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
I - Das Finalidades e Diretrizes Gerais
.......................................................................................................................................................
Art. 3º Respeitadas as disposições dos Planos Regionais de Desenvolvimento,
serão observadas as seguintes diretrizes na formulação dos programas de financiamento de
cada um dos Fundos:
I - concessão de financiamentos exclusivamente aos setores produtivos das
regiões beneficiadas;
II - ação integrada com instituições federais sediadas nas regiões;
III - tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e
miniprodutores rurais e pequenas e microempresas, às de uso intensivo de matérias-primas e
mão-de-obra locais e as que produzam alimentos básicos para consumo da população, bem
como aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados produtores, suas associações
e cooperativas;
IV - preservação do meio ambiente;
V - adoção de prazos e carência, limites de financiamento, juros e outros encargos
diferenciados ou favorecidos, em função dos aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e
espaciais dos empreendimentos;
VI - conjugação do crédito com a assistência técnica, no caso de setores
tecnologicamente carentes;
VII - orçamentação anual das aplicações dos recursos;
VIII - uso criterioso dos recursos e adequada política de garantias, com limitação
das responsabilidades de crédito por cliente ou grupo econômico, de forma a atender a um
universo maior de beneficiários e assegurar racionalidade, eficiência, eficácia e retorno às
aplicações;
IX - apoio à criação de novos centros, atividades e pólos dinâmicos, notadamente
em áreas interioranas, que estimulem a redução das disparidades intra-regionais de renda;
X - proibição de aplicação de recursos a fundo perdido.
XI - programação anual das receitas e despesas com nível de detalhamento que dê
transparência à gestão dos Fundos e favoreça a participação das lideranças regionais com
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assento no conselho deliberativo das superintendências regionais de desenvolvimento; (Inciso
acrescido pela Lei Complementar nº 129, de 8/1/2009)
XII - divulgação ampla das exigências de garantias e outros requisitos para a
concessão de financiamento. (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 129, de 8/1/2009)
II - Dos Beneficiários
Art. 4º São beneficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste os produtores e empresas, pessoas físicas e
jurídicas, além das cooperativas de produção, que desenvolvam atividades produtivas nos
setores agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial, de empreendimentos comerciais e de
serviços das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de acordo com as prioridades
estabelecidas nos respectivos planos regionais de desenvolvimento. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 12.716, de 21/9/2012)
§ 1º Os Fundos Constitucionais de Financiamento poderão financiar
empreendimentos de infra-estrutura econômica, inclusive os de iniciativa de empresas
públicas não dependentes de transferências financeiras do Poder Público, considerados
prioritários para a economia em decisão do respectivo conselho deliberativo. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 11.775, de 17/9/2008)
§ 2º No caso de produtores e empresas beneficiárias de fundos de incentivos
regionais ou setoriais, a concessão de financiamentos de que trata esta Lei fica condicionada à
regularidade da situação para com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e os citados
fundos de incentivos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.775, de 17/9/2008)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 12.716, de 21/9/2012)
Art. 5º Para efeito de aplicação dos recursos, entende-se por:
I - Norte, a região compreendida pelos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará,
Roraima, Rondônia, e Tocantins;
II - Nordeste, a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além das partes dos
Estados de Minas Gerais e Espírito Santo incluídas na área de atuação da SUDENE; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 9.808, de 20/7/1999)
III - Centro-Oeste, a região de abrangência dos Estados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal;
IV - semi-árido, a região natural inserida na área de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, definida em portaria daquela Autarquia. (Inciso
com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
Parágrafo único. (VETADO na Lei 13.137, de 19/6/2015)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 13.408, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Seção II
Alterações na Legislação Tributária e das Demais Receitas
Art. 118. Somente será aprovado o projeto de lei ou editada a medida provisória
que institua ou altere receita pública quando acompanhado da correspondente demonstração
da estimativa do impacto na arrecadação, devidamente justificada.
§ 1º A criação ou alteração de tributos de natureza vinculada será acompanhada de
demonstração, devidamente justificada, de sua necessidade para oferecimento dos serviços
públicos ao contribuinte ou para exercício de poder de polícia sobre a atividade do sujeito
passivo.
§ 2º A concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária,
financeira, creditícia ou patrimonial, destinados à região do semiárido incluirão a região norte
de Minas Gerais.
§ 3º As proposições que tratem de renúncia de receita, ainda que sujeitas a limites
globais, devem ser acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e
correspondente compensação, consignar objetivo, bem como atender às condições do art. 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 4º Os projetos de lei aprovados ou medidas provisórias que resultem em
renúncia de receita em razão de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária, financeira, creditícia ou patrimonial, ou que vinculem receitas a despesas, órgãos
ou fundos, deverão conter cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos.
§ 5º O Poder Executivo adotará providências com vistas a:
I - elaborar metodologia de acompanhamento e avaliação dos benefícios
tributários, incluindo o cronograma e a periodicidade das avaliações, com base em
indicadores de eficiência, eficácia e efetividade; e
II - definir os órgãos responsáveis pela supervisão, acompanhamento e avaliação
dos resultados alcançados pelos benefícios tributários.
Art. 119. Na estimativa das receitas e na fixação das despesas do Projeto de Lei
Orçamentária de 2017 e da respectiva Lei, poderão ser considerados os efeitos de propostas de
alterações na legislação tributária e das contribuições, inclusive quando se tratar de
desvinculação de receitas, que sejam objeto de proposta de emenda constitucional, de projeto
de lei ou de medida provisória que esteja em tramitação no Congresso Nacional.
§ 1º Se estimada a receita, na forma deste artigo, no Projeto de Lei Orçamentária
de 2017:
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I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a
variação esperada na receita, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos; e
II - (VETADO).
§ 2º A troca das fontes de recursos condicionadas, constantes da Lei Orçamentária
de 2017, pelas respectivas fontes definitivas, cujas alterações na legislação foram aprovadas,
será efetuada até trinta dias após a publicação das referidas alterações legislativas.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento
de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados,
periodicamente, após processo regular de avaliação.
§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas
pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o
caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão
temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento.
§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua
manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se
necessários, para a superação das deficiências.
§ 3º (VETADO na Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil,
tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos
exames finais, quando houver.
§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os
programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos,
qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a
cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 (três) primeiras
formas concomitantemente: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 13.168, de
6/10/2015)
I - em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de
ensino superior, obedecido o seguinte:
a) toda publicação a que se refere esta Lei deve ter como título "Grade e Corpo
Docente";
b) a página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da
oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras
com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste
inciso;
c) caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar
página específica para divulgação das informações de que trata esta Lei;
d) a página específica deve conter a data completa de sua última atualização;
(Inciso acrescido pela Lei nº 13.168, de 6/10/2015)
II - em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de
ligação para a página referida no inciso I; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.168, de 6/10/2015)
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III - em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público;
(Inciso acrescido pela Lei nº 13.168, de 6/10/2015)
IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração
das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte:
a) caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve
ser semestral;
b) a publicação deve ser feita até 1 (um) mês antes do início das aulas;
c) caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das
aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações; (Inciso acrescido pela Lei nº
13.168, de 6/10/2015)
V - deve conter as seguintes informações:
a) a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior;
b) a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as
respectivas cargas horárias;
c) a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as
disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a
qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, contínua ou
intermitente. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.168, de 6/10/2015)
§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por
banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com
as normas dos sistemas de ensino.
§ 3º É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de
educação a distância.
§ 4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos
de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo
obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão
orçamentária.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994
Dispõe sobre as relações entre as instituições
federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica e as fundações de
apoio e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 2º. As fundações a que se refere o art. 1º deverão estar constituídas na forma
de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pela Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil, e por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre
a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e eficiência, e sujeitas, em especial: (“Caput” do artigo com redação dada
pela Lei nº 12.349, de 15/12/2010)
I - a fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do Código Civil e do Código
de Processo Civil;
II - à legislação trabalhista;
III - ao prévio registro e credenciamento no Ministério da Educação e do Desporto
e no Ministério da Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente.
Parágrafo único. Em caso de renovação do credenciamento, prevista no inciso III
do caput, o Conselho Superior ou o órgão competente da instituição federal a ser apoiada
deverá se manifestar quanto ao cumprimento pela fundação de apoio das disposições contidas
no art. 4º -A. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.863, de 24/9/2013)
Art. 3º Na execução de convênios, contratos, acordos e demais ajustes abrangidos
por esta Lei que envolvam recursos provenientes do poder público, as fundações de apoio
adotarão regulamento específico de aquisições e contratações de obras e serviços, a ser
editado por meio de ato do Poder Executivo de cada nível de governo. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei nº 13.243, de 11/1/2016)
I – (Revogado pela Lei nº 12.863, de 24/9/2013)
II - (Revogado pela Lei nº 12.863, de 24/9/2013)
III - (Revogado pela Lei nº 12.863, de 24/9/2013)
IV - (Revogado pela Lei nº 12.863, de 24/9/2013))
§ 1º As fundações de apoio, com a anuência expressa das instituições apoiadas,
poderão captar e receber diretamente os recursos financeiros necessários à formação e à
execução dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem ingresso na Conta Única
do Tesouro Nacional. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.863, de 24/9/2013)
§ 2º As fundações de apoio não poderão:
I - contratar cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de:
a) servidor das IFES e demais ICTs que atue na direção das respectivas fundações;
e
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b) ocupantes de cargos de direção superior das IFES e demais ICTs por elas
apoiadas;
II - contratar, sem licitação, pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou
cotista:
a) seu dirigente;
b) servidor das IFES e demais ICTs; e
c) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de seu dirigente ou de servidor das IFES e
demais ICTs por elas apoiadas; e
III - utilizar recursos em finalidade diversa da prevista nos projetos de ensino,
pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo
à inovação. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.863, de 24/9/2013)
§ 3º Aplicam-se às contratações que não envolvam a aplicação de recursos
públicos as regras instituídas pela instância superior da fundação de apoio, disponíveis em seu
sítio eletrônico, respeitados os princípios mencionados no art. 2º desta Lei. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.243, de 11/1/2016)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

