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SEÇÃO 1

Art. 20. O Opradór de Transporte Multimodal não poderá valer-se de qualquer
limitação de responsabilidade se for provado que a perda, dano ou atraso na entrega decorreram de
dolosa ou culposa a ele imputável.

§ 1* Enquanto não for regulamentado o disposto no I 3° do art. 17, será observado
o limite de 666,67 DES (seiscentos e sessenta -e seis Direitos Especiais de Saque e sessenta e sete
centésimos) por volume ou unidade, ou de 2,00 DES (dois Direitos Especiais de Saque) por

Art. 21 O expedidor. sem prejuízo de outras sanções previstas- em lei, indenizará o
Operador de Transporte Multimodal pelas perdas, danos ou avarias resultantes de inveracidade na
declaração da carga ou de inadequação dos elementos que lhe compete fornecer para a emissão do
Conhecimento, sem que tal dever de indenizar exima ou atenue á resohsabilidade do Operador, nos
termos previstos nesta Lei. - --

quantia que for maior.
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Ai't. 22. As ações judiciais oriundas do não cumprimento das responsabilidades
decorrentes do transporte multimodal deverão ser intentadas no prazo máximo de- um ano, contado
da data da entrega da mercadoria no ponto de destino ou, caso isso não ocorra, do nonagésimo dia
após o prazo previsto para a referida entrega, sob pena de prescrição.
Art. 23.É facultado ao proprietário da mercadoria e ao Operador de Transporte
Multimodal dirimir seus conflitos recorrendo á arbitragem.

CAPÍTULO V
DA UNIDADE DE CARGA

§ 2° Para fins de aplicação dos limites estabelecidos no parágrafo anterior, levar-se-á
em conta cada volume ou unidade de mercadoria declarada corno conteúdo da unidade de carga.
§ 3 6 Se no Conhecimento déTransportõ Multimodãlfõrdeclaradõ que a tmidã.dede
carga foi carregada com mais de um volume ou unidade de mercadoria; os- limites estabelecidos no
parágrafo anterior serão aplicados a cada volume ou unidade declarada.
-
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§ 40 Se for omitida essa menção, todas as mercadorias contidas na unidade de carga
serão consideradas como uma só unidade de carga transportada.
- Art. 33.A designação do representante do importadorxportador pode recair no
Operador de Transporte Multimodal, relativamente ao despacho aduaneiro de mercadorias
importadas e exportadas. em qualquer operação de comércio exterior,, inclusive no despacho de
bagagem de viajantes, no tocante às cargas sob sua responsabilidade.
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24. Para os efeitos desta Lei, considera-se unidade de carga qualquer
equipamento adequado à unitização de mercadorias a serem transportadas, sujeitas a movimentação
de forma indivisível em todas as modalidades de transporte utilizadas no percurso.

Art. 35. São revogadas as Leis n°s. 6.288, de 11 de dezembro de 1975; 7.092, de 19
de abril de 1983; e demais disposições em contrário.

Parágrafo único. A unidade de carga; seus acessórios e equipamentos não constituem
embalagem e são partes integrantes do todo.

Brasilia, 19 de fevereiro de 1998; 177° da Independência e 110° da República.
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An. 25. A unidade de carga deve satisfazer aos requisitos técnicos e de segurança
exigidos pelas convenções internacionais reconhecidas pelo Brasil e pelas normas legais e
regulamentares nacionais.
Art. 26. É livre a entrada e saída, no País, de unidade de carga e seus acessórios e
equipamentos, de qualdber nacionalidade, bem como a sua utilização no transporte doméstico,

LEI No 9.612. DE 19 DEFEVEREIRO DE 1998
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Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providencias.

CAPiTULO VI
DO CONTROLE ADUANEIRO E DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Art. 27. No caso de transporte multimodal de carga internacional, na importação ou
na exportação, quando o desembaraço não for realizado nos pontos de entrada ou saída do Pais, a
concessão do regime especial de trânsito aduaneiro será considerada válida para todos os percursos
no território nacional, independentemente de novas concessões.
§ 1° O beneficiário do regime será o Operador de Transporte Multimodal.
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 0 Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão sonora,
em freqüência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e
associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço.
-

§ 2° O regime especial de trânsito aduaneiro será concedido:
1 - na importação, pela unidade aduaneira com jurisdição sobre o ponto de entrada
das mercadorias no território nacional;
-
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II - na exportação, pela unidade aduaneira em cuja jurisdição se -proceder o
desembaraço para exportação.

§ 1° Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão prestado a
comunidade, com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema irradiante
não superior a trinta metros.

-

An. 28. O expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer
subcontratado para a realização do transporte multiniodal são responsáveis solidários, perante a
Fazenda Nacional, pelo Crédito tributário exigível.
Parágrafo único. O Operador de Transporte Multimodal será responsável solidário
preferencial, cabendo-lhe direito de regresso.
Art. 29. Nos casos de dano ao erário, se ficar provada a responsabilidade do
Operador de Transporte Multimodal, sem prejuízo da responsabilidade que possa serimputável ao
transportador, as penas de perdimento, previstas no Decreto-lei o' 37, de 18 de novembro de 1966,
e no Decreto-lei n' 1.455, de 7 de abril de 1976, serão convertidas em multas, aplicáveis ao
Operador de Transporte Multimodal, de valor equivalente ao do bem passível de aplicação da pena
de perdimento.

§ 2° Entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao atendimento de
determinada comunidade de um bairro e/ou vila.
Art. 2° O Serviço de Radiodifusão Comunitária obedecerá aos preceitos desta Lei e,
no que couber, aos -mandamentos da Lei -n° 4.117, -de 27 de agosto de 1962, modificada pelo
Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e demais disposições legais.
Parágrafo único. O Serviço de Radiodifusão Comunitária obedecerá ao disposto no
art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3° O Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade o atendimento à
comunidade beneficiada, com vistas a:
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Parágrafo único. No caso de pena de perdimento de veículo, a conversão em multa
não poderá ultrapassar três vezes o valor da mercadoria transportada, à qual se vincule a infração.
Art. 30. Para efeitos fiscais, no contrato de transporte multimodal, é nula a inclusão
de cláusula excludente ou restritiva de responsabilidade tributária.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAISE TRANSITÓRIAS
Art. 31. A documentação fiscal e os procedimentos atualmente exigidos dos
transportadores deverão adequar-se ao Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
-..—_.instituído.por..estaLei-----------------------------

Parágrafo único. Para atender ao disposto neste artigo, a União, os Estados e o
Distrito Federal celebrarão convénio, no prazo de cento e oitenta dias da data de publicação desta
Lei.
Art. 32. O Poder Executivo regulamentará a cobertura securitd.ria do transporte
multimodal e expedirá os atos necessários à execução desta Lei no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

1 - dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos
sociais da comunidade;
II - oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio-social;
III - prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
IV - contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos
jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
V - permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da
forma mais acessível possível.

Ári 4° At emissoras dó Sarviô de Radiõdifttsãotôinühitari a atenderão, élüiüa
programação, aos seguintes princípios:
1 - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em
beneficio do desenvolvimento geral da comunidade;
II - promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade e da integração
dos membros da comunidade atendida;

