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Atos do Poder Legislativo
LE/ NO 9.085, de 27 de

abril

REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

BRASíLIA - DF

Art. 39 - O art. 11, caput, da Lei Delegada n9 4,
de 26 de setembro de 1962, alterado pelo art. 19 da Lei n9 7.784, de 28
de junho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11 - Fica sujeito e multa no valor de cinco
mil ate duzentas mil vezes o valor do BEinus do Tesouro Nacio
sal - BTN, da data da infração, sem preJulzo das sanOes pW
nais que couberem na forma da lei, aquele que:
111

Art. 49 - O art. 43 da Lei n9 4.137, de_ 10 de se
tembro de 1962, que regula a repressão ao abuso do poder economico, pai
sa a ter a seguinte redaçeo:
"Art. 13 - Verificada a procedíncia da representa
ção e proclamado determinado ato ou atos como de abuso do po.
der econémico, o CADE, ouvida a Procuradoria, fixara . prazo pã
ra que os responsíveis, de acordo com as circunstancias, cef
sem sua pratica, multando-os de duzentas mil a cinco milh8e-4'
de vezes o valor do BOnus do Tesouro Nacional - BTN, da data
da decisão."
publicação.

Art. 59 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
Art. 69 - Revogam-se as disposiçées co contrírio,

DrasTlia, eu
cobl 7ica de
1690 da Independencia e 1020 da

abril

de 1 990;

FERNANDO COLIDI{
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

de 1 990.

Revoga as Mqdidas Provisírias Os 153 e 156,
ambas de 15 de março de 1990,e da . outras pra
vidíncias.

Atos do Poder Executivo

O
PRESIDENTE
DA
REP681ICA
Faço saber que o Congresso Racional decreta e eu sanciono a feguinte Lei:
Art. 19 São revogadas, desde sua edição, a Medida
Provisõria n9 153, de 15 de março de 1990, que "define os crimes de abu
so 156,
do poder
e de outras providencias', e a Medida Provis6rii
09
de 15econemico
de março de 1990, que "define crimes contra a Fazenda PU
blica; estabelecendo penalidades enlices: eis a contribuintes, servidores
fazenderios e terceiros que os pratiquem".
Art. 29 - 0 art. 325 do Decreto-lei nO 3.689, de
3 de outubro de 1941 (Cedigo de Processo Penal),passa a vigorar com as
seguintes alteraçães:
"Art. 325
§ 19 - Se assim o recomendar a situação econômica
do réu, a fiança poderí ser::
I - reduzida ate o míximo de dois terços;
II - aumentada, pelo juiz, ate o decuplo.
§ 29 - Nos casos de prisão em flagrante pela prã
tica de crime
contra a economia popular ou de crime de sonega
ção fiscal, não se aplica o disposto no artigo 310 e paregra
fo único deste Côdigo, devendo ser observados os seguintee.
procedimentos:
I - a liberdade proviseria somente poderí ser con
cedida mediante fiança; Per dçcisão do juiz competente e apee
a lavratúra do 4uto de prisão em flagrante;
II .2 o Valor da fiança sere fixado pelo juiz que a
conceder, nos limites de dez mil a cem mil vezes o valor do
Benus do Tesouro Nacional — BTN, da data da pratica do cri
me;
III - se assim o recomendar a situaçao2 econômica do
reu
, o limite minimo ou mex
imo do valor da fiança_poderí ser
reduzido em até nove décimos ou aumentado ate o decuplo."

MEDIDA PROVISORIA N9 183, DE 27 DE

ABRIL

,DE 1990

Dispõe sobre critérios de reajuste
das mensalidades escolares e dã ou
traá providencias.
•
O PRESIDENTE DA REPOBLICA, no uso da atribuição que confere
o artigo 62 da Constituição Federal, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 19 - Os reajustes das mensalidades das escolas particula
res de 19, 29 e 39 graus, bem assim das pré-esco/as, referentes aoW
serviços prestados a partir de 10 de maio de 1990, serão calculados de
acordo com o percentual de reajuste mínimo mensal dos salãrios em geral, fixados no inciso II, do art. 29, da Lei n9 8.030, de 13 de abril
de 1990.
Art. 28 - Os valores das mensalidades escolaros de abril de
1990 serão iguais aos praticados no mês de março anterior, obrigatória
a homologação pelos Conselhos Federal e Eataduais de Educação e pelo
'Conselho de Educação do Distrito Federal, aba limites de suas respecti
vas competenalas.
19 - Os critérios de fixação de valores das mensalidades
devidas até 31 de março de 1990, são oá previstos na legislação anteriormente em vigor.
§ 29 - As escolas apresentarão suas planilhes de custos
.ou
coMplementação hs jã entregues, com, no Mínimo, os valores das mensali
dades cobradas csn dezembro de 1988, julho de 1989, fevereiro e março
1990, até o dia 07 de maio de 1990.
§ 39 - As escolas que não apresentarem suas planilhas na forma e prazo previstos no parãgrafo anterior serão aplicadas as penalida
des constantes da Lei Delegada n9 4, de 26 , de setembro de 1963.

