
Nº 59, segunda-feira, 26 de março de 20124 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012012032600004

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

..........................................................................................................

XII - as hipóteses previstas pelo inciso III do art. 32, quando
ocorrer o fato gerador de que trata o inciso I do mesmo artigo,
em relação à mesma obra audiovisual publicitária, para o seg-
mento de mercado de comunicação eletrônica de massa por as-
sinatura.
.............................................................................................." (NR)

"Art. 40. ...................................................................................
.........................................................................................................

IV - 10% (dez por cento), quando se tratar de obra pu-
blicitária brasileira realizada por microempresa ou empresa de
pequeno porte, segundo as definições do art. 3o da Lei Com-
plementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com custo não
superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme regulamento
da Ancine." (NR)

"Art. 58. ...................................................................................

Parágrafo único. Constitui embaraço à fiscalização, sujei-
tando o infrator à pena prevista no caput do art. 60:

I - imposição de obstáculos ao livre acesso dos agentes da
Ancine às entidades fiscalizadas; e

II - o não atendimento da requisição de arquivos ou do-
cumentos comprobatórios do cumprimento das cotas legais de
exibição e das obrigações tributárias relativas ao recolhimento da
Condecine." (NR)

"Art. 59. O descumprimento da obrigatoriedade de que trata
o art. 55 sujeitará o infrator a multa correspondente a 5% (cinco
por cento) da receita bruta média diária de bilheteria do com-
plexo, apurada no ano da infração, multiplicada pelo número de
dias do descumprimento.

§ 1o Se a receita bruta de bilheteria do complexo não puder
ser apurada, será aplicado multa no valor de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de descumprimento multiplicado pelo número de
salas do complexo.

§ 2o A multa prevista neste artigo deverá respeitar o limite
máximo estabelecido no caput do art. 60." (NR)

Parágrafo único. As tabelas constantes do Anexo I da Me-
dida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, relativas
ao inciso II do caput do art. 33, passam a vigorar com as
alterações do Anexo desta Lei.

Art. 20. O art. 5o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5o Os valores depositados nas contas de que trata o
inciso I do § 1o do art. 4o e não aplicados no prazo de 48
(quarenta e oito) meses da data do primeiro depósito e os valores
depositados nas contas de que trata o inciso II do § 1o do art. 4o

e não aplicados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pror-
rogável por igual período, serão destinados ao Fundo Nacional da
Cultura, alocados no Fundo Setorial do Audiovisual." (NR)

Art. 21. A Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 70. É autorizada a concessão de rebate para liquidação,
até 29 de março de 2013, das operações de crédito rural que
tenham sido renegociadas nas condições do art. 2o da Lei no

11.322, de 13 de julho de 2006, e que estejam lastreadas em
recursos do FNE, ou em recursos mistos do FNE com outras
fontes, ou em recursos de outras fontes efetuadas com risco da
União, ou ainda das operações realizadas no âmbito do Pronaf,
em substituição a todos os bônus de adimplência e de liquidação
previstos para essas operações na Lei no 11.322, de 13 de julho
de 2006, e no art. 28 da Lei no 11.775, de 17 de setembro de
2008, não remitidas na forma do art. 69 desta Lei, observadas
ainda as seguintes condições:
..........................................................................................................

§ 9o Fica autorizada a suspensão das execuções judiciais e
dos respectivos prazos processuais referentes às operações en-
quadráveis neste artigo até a data limite para concessão de rebate
definida no caput, desde que o mutuário formalize interesse em
liquidar a operação perante a instituição financeira.

§ 10. O prazo de prescrição das dívidas de que trata o caput
fica suspenso a partir da data de publicação desta Lei até 29 de
março de 2013." (NR)

"Art. 72. É autorizada a concessão de rebate de 60% (ses-
senta por cento) sobre o saldo devedor atualizado pelos encargos
financeiros contratuais aplicáveis para a situação de normalidade,
excluídos os bônus, para a liquidação, até 29 de março de 2013,
das operações de crédito rural do Grupo 'B' do Pronaf contratadas
entre 2 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2006, com
recursos do orçamento geral da União ou dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento do Nordeste, Norte e Centro-Oeste,
efetuadas com risco da União ou dos respectivos Fundos, cujo
valor contratado por mutuário tenha sido de até R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais).
..........................................................................................................

§ 5o Fica autorizada a suspensão das execuções judiciais e
dos respectivos prazos processuais referentes às operações en-
quadráveis neste artigo até a data limite para concessão de rebate
definida no caput, desde que o mutuário formalize interesse em
liquidar a operação perante a instituição financeira.

§ 6o O prazo de prescrição das dívidas de que trata o caput
fica suspenso a partir da data de publicação desta Lei até 29 de
março de 2013." (NR)

Art. 22. Os arts. 21 e 26 da Lei no 11.775, de 17 de setembro
de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 21. Fica autorizada a individualização das operações de
crédito rural individuais, grupais ou coletivas, efetuadas com
aval, enquadradas nos Grupos A, A/C e B do Pronaf, inclusive
aquelas realizadas com recursos do FAT, contratadas até 30 de
junho de 2011, com risco da União ou dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento, observado o disposto nos arts. 282 a
284 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
.............................................................................................." (NR)

"Art. 26. Fica autorizada a individualização dos contratos de
financiamento celebrados pelos beneficiários do Fundo de Terras
e da Reforma Agrária - Banco da Terra, instituído pela Lei Com-
plementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998, e do Programa Cédula
da Terra, instituído no âmbito do Acordo de Empréstimo 4147-
BR, aprovado pela Resolução do Senado Federal no 67, de 22 de
julho de 1997, desde a sua origem até 30 de junho de 2011.

.........................................................................................................

§ 2o Os custos decorrentes do processo de individualização
poderão ser incluídos nos respectivos contratos de financiamento,
até o limite de 15% (quinze por cento) do valor total da operação
individualizada, ainda que ultrapassem o teto de financiamento
do programa.
.............................................................................................." (NR)

Art. 23. Fica autorizada a ampliação do prazo estabelecido
no caput do art. 7o da Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de
1998, nos casos de renegociação ou prorrogação de dívidas oriundas
de financiamentos destinados à compra de imóveis rurais ao amparo
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra e do
Programa Cédula da Terra, instituído no âmbito do Acordo de Em-
préstimo 4147-BR, aprovado pela Resolução do Senado Federal no

67, de 22 de julho de 1997, nos termos estabelecidos pelo Conselho
Monetário Nacional.

Art. 24. (VETADO).

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:

I - em relação aos arts. 1o ao 3o, a partir da data de pu-
blicação do ato do Poder Executivo que os regulamentar;

II - em relação aos arts. 4o ao 6o, a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente a sua publicação; e

III - em relação aos demais artigos, a partir da data de sua
publicação.

Art. 26. Ficam revogados:

I - a partir da data de publicação do ato do Poder Executivo
que regulamentar os arts. 1o ao 3o:

a) o parágrafo único do art. 17 da Lei no 9.432, de 8 de
janeiro de 1997; e

b) o art. 12 da Lei no 10.893, de 13 de julho de 2004;

II - os §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004; e

III - (VETADO).

Brasília, 23 de março de 2012; 191o da Independência e 124o

da República.
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Mendes Ribeiro Filho
Fernando Damata Pimentel
Miriam Belchior
Anna Maria Buarque de Hollanda
Marco Antonio Raupp
Gilberto José Spier Vargas
Aguinaldo Ribeiro
Luis Inácio Lucena Adams

ANEXO

(Anexo I à Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001)

"Art. 33, inciso I do caput:
.................................................................................................................................................................

Art. 33, inciso II do caput:

a) ......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... .........................

.................................................................................................................... ..........................
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no ex-
terior, para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por as-
sinatura

..........................

.................................................................................................................... .........................

.................................................................................................................... .........................

.................................................................................................................... ..........................

b) ......................................................................................................................................................

..................................................................................................................... R$ 200.000,00

..................................................................................................................... R$ 166.670,00
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira, para o mercado
de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura

R$ 23.810,00

..................................................................................................................... R$ 14.290,00

..................................................................................................................... R$ 14.290,00

..................................................................................................................... R$ 2.380,00

c) (revogado)

d) .....................................................................................................................................................

........................................................................................................................ R$ 3.570,00

........................................................................................................................ R$ 2.380,00
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira, para o mer-
cado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura

R$ 1.190,00

........................................................................................................................ R$ 710,00

........................................................................................................................ R$ 710,00

........................................................................................................................ R$ 240,00

Art. 33, inciso III do caput:

..............................................................................................................................................................

LEI No 12.600, DE 23 DE MARÇO DE 2012

Cria os cargos de Juiz-Auditor e Juiz-Auditor Substituto para a 2a Auditoria da
11 a Circunscrição Judiciária Militar, no âmbito da Justiça Militar da União;
revoga dispositivos da Lei no 10.333, de 19 de dezembro de 2001; e dá outras
providências.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Ficam criados, no âmbito da Justiça Militar da União, 1 (um) cargo de Juiz-Auditor e 1
(um) cargo de Juiz-Auditor Substituto.
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..........................................................................................................

XII - as hipóteses previstas pelo inciso III do art. 32, quando
ocorrer o fato gerador de que trata o inciso I do mesmo artigo,
em relação à mesma obra audiovisual publicitária, para o seg-
mento de mercado de comunicação eletrônica de massa por as-
sinatura.
.............................................................................................." (NR)

"Art. 40. ...................................................................................
.........................................................................................................

IV - 10% (dez por cento), quando se tratar de obra pu-
blicitária brasileira realizada por microempresa ou empresa de
pequeno porte, segundo as definições do art. 3o da Lei Com-
plementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com custo não
superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme regulamento
da Ancine." (NR)

"Art. 58. ...................................................................................

Parágrafo único. Constitui embaraço à fiscalização, sujei-
tando o infrator à pena prevista no caput do art. 60:

I - imposição de obstáculos ao livre acesso dos agentes da
Ancine às entidades fiscalizadas; e

II - o não atendimento da requisição de arquivos ou do-
cumentos comprobatórios do cumprimento das cotas legais de
exibição e das obrigações tributárias relativas ao recolhimento da
Condecine." (NR)

"Art. 59. O descumprimento da obrigatoriedade de que trata
o art. 55 sujeitará o infrator a multa correspondente a 5% (cinco
por cento) da receita bruta média diária de bilheteria do com-
plexo, apurada no ano da infração, multiplicada pelo número de
dias do descumprimento.

§ 1o Se a receita bruta de bilheteria do complexo não puder
ser apurada, será aplicado multa no valor de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de descumprimento multiplicado pelo número de
salas do complexo.

§ 2o A multa prevista neste artigo deverá respeitar o limite
máximo estabelecido no caput do art. 60." (NR)

Parágrafo único. As tabelas constantes do Anexo I da Me-
dida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, relativas
ao inciso II do caput do art. 33, passam a vigorar com as
alterações do Anexo desta Lei.

Art. 20. O art. 5o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5o Os valores depositados nas contas de que trata o
inciso I do § 1o do art. 4o e não aplicados no prazo de 48
(quarenta e oito) meses da data do primeiro depósito e os valores
depositados nas contas de que trata o inciso II do § 1o do art. 4o

e não aplicados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pror-
rogável por igual período, serão destinados ao Fundo Nacional da
Cultura, alocados no Fundo Setorial do Audiovisual." (NR)

Art. 21. A Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 70. É autorizada a concessão de rebate para liquidação,
até 29 de março de 2013, das operações de crédito rural que
tenham sido renegociadas nas condições do art. 2o da Lei no

11.322, de 13 de julho de 2006, e que estejam lastreadas em
recursos do FNE, ou em recursos mistos do FNE com outras
fontes, ou em recursos de outras fontes efetuadas com risco da
União, ou ainda das operações realizadas no âmbito do Pronaf,
em substituição a todos os bônus de adimplência e de liquidação
previstos para essas operações na Lei no 11.322, de 13 de julho
de 2006, e no art. 28 da Lei no 11.775, de 17 de setembro de
2008, não remitidas na forma do art. 69 desta Lei, observadas
ainda as seguintes condições:
..........................................................................................................

§ 9o Fica autorizada a suspensão das execuções judiciais e
dos respectivos prazos processuais referentes às operações en-
quadráveis neste artigo até a data limite para concessão de rebate
definida no caput, desde que o mutuário formalize interesse em
liquidar a operação perante a instituição financeira.

§ 10. O prazo de prescrição das dívidas de que trata o caput
fica suspenso a partir da data de publicação desta Lei até 29 de
março de 2013." (NR)

"Art. 72. É autorizada a concessão de rebate de 60% (ses-
senta por cento) sobre o saldo devedor atualizado pelos encargos
financeiros contratuais aplicáveis para a situação de normalidade,
excluídos os bônus, para a liquidação, até 29 de março de 2013,
das operações de crédito rural do Grupo 'B' do Pronaf contratadas
entre 2 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2006, com
recursos do orçamento geral da União ou dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento do Nordeste, Norte e Centro-Oeste,
efetuadas com risco da União ou dos respectivos Fundos, cujo
valor contratado por mutuário tenha sido de até R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais).
..........................................................................................................

§ 5o Fica autorizada a suspensão das execuções judiciais e
dos respectivos prazos processuais referentes às operações en-
quadráveis neste artigo até a data limite para concessão de rebate
definida no caput, desde que o mutuário formalize interesse em
liquidar a operação perante a instituição financeira.

§ 6o O prazo de prescrição das dívidas de que trata o caput
fica suspenso a partir da data de publicação desta Lei até 29 de
março de 2013." (NR)

Art. 22. Os arts. 21 e 26 da Lei no 11.775, de 17 de setembro
de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 21. Fica autorizada a individualização das operações de
crédito rural individuais, grupais ou coletivas, efetuadas com
aval, enquadradas nos Grupos A, A/C e B do Pronaf, inclusive
aquelas realizadas com recursos do FAT, contratadas até 30 de
junho de 2011, com risco da União ou dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento, observado o disposto nos arts. 282 a
284 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
.............................................................................................." (NR)

"Art. 26. Fica autorizada a individualização dos contratos de
financiamento celebrados pelos beneficiários do Fundo de Terras
e da Reforma Agrária - Banco da Terra, instituído pela Lei Com-
plementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998, e do Programa Cédula
da Terra, instituído no âmbito do Acordo de Empréstimo 4147-
BR, aprovado pela Resolução do Senado Federal no 67, de 22 de
julho de 1997, desde a sua origem até 30 de junho de 2011.

.........................................................................................................

§ 2o Os custos decorrentes do processo de individualização
poderão ser incluídos nos respectivos contratos de financiamento,
até o limite de 15% (quinze por cento) do valor total da operação
individualizada, ainda que ultrapassem o teto de financiamento
do programa.
.............................................................................................." (NR)

Art. 23. Fica autorizada a ampliação do prazo estabelecido
no caput do art. 7o da Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de
1998, nos casos de renegociação ou prorrogação de dívidas oriundas
de financiamentos destinados à compra de imóveis rurais ao amparo
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra e do
Programa Cédula da Terra, instituído no âmbito do Acordo de Em-
préstimo 4147-BR, aprovado pela Resolução do Senado Federal no

67, de 22 de julho de 1997, nos termos estabelecidos pelo Conselho
Monetário Nacional.

Art. 24. (VETADO).

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:

I - em relação aos arts. 1o ao 3o, a partir da data de pu-
blicação do ato do Poder Executivo que os regulamentar;

II - em relação aos arts. 4o ao 6o, a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente a sua publicação; e

III - em relação aos demais artigos, a partir da data de sua
publicação.

Art. 26. Ficam revogados:

I - a partir da data de publicação do ato do Poder Executivo
que regulamentar os arts. 1o ao 3o:

a) o parágrafo único do art. 17 da Lei no 9.432, de 8 de
janeiro de 1997; e

b) o art. 12 da Lei no 10.893, de 13 de julho de 2004;

II - os §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004; e

III - (VETADO).

Brasília, 23 de março de 2012; 191o da Independência e 124o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Paulo Sérgio Oliveira Passos
Mendes Ribeiro Filho
Fernando Damata Pimentel
Miriam Belchior
Anna Maria Buarque de Hollanda
Marco Antonio Raupp
Gilberto José Spier Vargas
Aguinaldo Ribeiro
Luis Inácio Lucena Adams

ANEXO

(Anexo I à Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001)

"Art. 33, inciso I do caput:
.................................................................................................................................................................

Art. 33, inciso II do caput:

a) ......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... .........................

.................................................................................................................... ..........................
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no ex-
terior, para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por as-
sinatura

..........................

.................................................................................................................... .........................

.................................................................................................................... .........................

.................................................................................................................... ..........................

b) ......................................................................................................................................................

..................................................................................................................... R$ 200.000,00

..................................................................................................................... R$ 166.670,00
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira, para o mercado
de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura

R$ 23.810,00

..................................................................................................................... R$ 14.290,00

..................................................................................................................... R$ 14.290,00

..................................................................................................................... R$ 2.380,00

c) (revogado)

d) .....................................................................................................................................................

........................................................................................................................ R$ 3.570,00

........................................................................................................................ R$ 2.380,00
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira, para o mer-
cado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura

R$ 1.190,00

........................................................................................................................ R$ 710,00

........................................................................................................................ R$ 710,00

........................................................................................................................ R$ 240,00

Art. 33, inciso III do caput:

..............................................................................................................................................................

LEI No 12.600, DE 23 DE MARÇO DE 2012

Cria os cargos de Juiz-Auditor e Juiz-Auditor Substituto para a 2a Auditoria da
11 a Circunscrição Judiciária Militar, no âmbito da Justiça Militar da União;
revoga dispositivos da Lei no 10.333, de 19 de dezembro de 2001; e dá outras
providências.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Ficam criados, no âmbito da Justiça Militar da União, 1 (um) cargo de Juiz-Auditor e 1
(um) cargo de Juiz-Auditor Substituto.
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