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LEI Nº 7854 DE 15 DE JANEIRO DE 2018

ALTERA A LEI Nº 5.645, DE 06 DE JANEIRO
DE 2010, QUE CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO
RELATIVA ÀS DATAS COMEMORATIVAS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA INSTI-
TUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO O FESTIVAL DE COMU-
NICAÇÃO SINDICAL E POPULAR.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica incluído no Anexo da Lei nº 5.645, de 06 de janeiro de
2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no
Estado do Rio de Janeiro, o "Festival de Comunicação Sindical e Po-
pular”, a ser celebrado, anualmente, no dia 24 de julho.

Art. 2º - O Anexo da Lei nº 5.465, de 06 de janeiro de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"ANEXO

CALENDÁRIO DATAS COMEMORATIVAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

(…)

JULHO

DIA 24 - "Festival de Comunicação Sindical e Popular”,

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Projeto de Lei nº 3151/17
Autoria do Deputado: Eliomar Coelho

Id: 2081333

LEI Nº 7855 DE 15 DE JANEIRO DE 2018

DISPÕE SOBRE OS REGISTROS DE OCOR-
RÊNCIAS, ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES RELI-
GIOSAS E SEUS PRATICANTES, E A PRODU-
ÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PELA POLÍ-
CIA CIVIL E INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚ-
BLICA DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Às ocorrências, que envolvam instituições religiosas ou seus
praticantes individualmente, havendo motivação, devidamente compro-
vada, por intolerância religiosa, serão enquadradas, obrigatoriamente,
no art. 208 do Código do Processo Penal Brasileiro, "Crime Contra o
Sentimento Religioso".

Parágrafo Único - As ocorrências, de que trata o caput deste artigo,
passam a ter o subtítulo "Intolerância Religiosa".

Art. 2º - Para efeitos do cumprimento da presente Lei, entende-se co-
mo “instituições religiosas” todo e qualquer local onde ocorra a ce-
lebração da fé, independente da sua origem e orientação, denomina-
ções, credos, crença, culto e métodos.

Parágrafo Único - Ficam incluídas, para efeitos desta Lei, as ocor-
rências caracterizadas como intolerância religiosa, as praticadas con-
tra indivíduos, de forma isolada.

Art. 3º - A recusa de atendimento e/ou ingresso em órgão público ou
instituições privadas de qualquer natureza, em razão da religião pro-
fessada e/ou pelos apetrechos religiosos ostentados pelo requerente,
ensejará o registro de que trata o art. 1º desta Lei.

LEI Nº 7856 DE 15 DE JANEIRO DE 2018

CRIA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO AS-
SÉDIO NOS TRANSPORTES COLETIVOS PÚ-
BLICOS E PRIVADOS, NO ÂMBITO DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Cria o Programa de Prevenção ao Assédio no Transporte
Coletivo Público e Privado, visando coibir situações de abusos e cons-
trangimentos, incentivando a denúncia dessas situações de violência
sexual e, também, prevenindo contra as situações cotidianas de vio-
lência, tais como assaltos.

Art. 2° - Ficam as empresas concessionárias do serviço de transporte
coletivo público ou privado no Estado do Rio de Janeiro, obrigadas a
colocar, no interior dos meios de transportes, estações e terminais,
cartazes, que incentivam a denúncia, bem como informar, de maneira
clara, como a vítima deve proceder para dar andamento à denúncia e
facilitar a identificação do agressor.

§1º - Os cartazes deverão conter, também, o número da Polícia Militar
(190), Polícia Civil (197), da Central de Atendimento à Mulher (180) e
do Alô Alerj SOS Mulher (0800 282 0119).

§2º - Os cartazes deverão aduzir as vítimas a guardarem informações
para a identificação do agressor, tais como: horário, linha do ônibus,
linha do metro, roupa que o agressor está usando e, se possível, ca-
racterísticas físicas.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de2018

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Projeto de Lei nº 3304/17
Autoria da Deputada: Marcia Jeovani

Id: 2081335

LEI Nº 7857 DE 15 DE JANEIRO DE 2018

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTA-
DUAL A GOLDEN ARTE ASSOCIAÇÃO DE
REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E
ESPORTIVA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública Estadual a GOLDEN
ARTE ASSOCIAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL
E ESPORTIVA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.078.935/0001-93, situa-
da na Avenida Nelson Cardoso, 1149, Sala 913, Taquara, CEP
22.730-001, Rio de Janeiro/RJ.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Projeto de Lei nº 3306 /17
Autoria do Deputado: Luiz Martins

Id: 2081336

LEI Nº 7858 DE 15 DE JANEIRO DE 2018

ALTERA O ART. 11 DA LEI Nº 443, DE 1º DE
JULHO DE 1981, QUE DISPÕE SOBRE O ES-
TATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 11 da Lei nº 443, de 1º de julho de 1981, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11- (...)

§ 1º - O disposto no caput deste artigo e no art. 10 desta Lei
aplica-se aos candidatos ao ingresso nos Quadros de Oficiais
em que é também exigido o diploma de estabelecimentos de
ensino superior reconhecido pelo Governo Federal e aos Ca-
pelães Policiais-Militares.

§ 2º - Para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da

Art. 1º - Acrescente-se o artigo 1-A à Lei nº 4.896, de 08 de no-
vembro de 2006, com a seguinte redação:

Art. 1A - Fica estabelecido que os telefonemas para oferta
de produtos e serviços aos que não constarem na lista de
privacidade telefônica devem ser realizados exclusivamente
de segunda a sexta-feira, das 8h (oito horas) às 18h (dezoito
horas), sendo vedada qualquer ligação de telemarketing aos
sábados, domingos e feriados em qualquer horário.

Art. 2º - Acrescente-se o artigo 1-B à Lei nº 4.896, de 08 de no-
vembro de 2006, com a seguinte redação:

Art. 1B - Em qualquer caso, a oferta de produtos e serviços
somente poderá ser efetuada mediante a utilização pela em-
presa de número telefônico que possa ser identificado pelo
consumidor, sendo vedado a utilização de número privativo,
devendo ainda identificar a empresa logo no início da cha-
mada.

Art. 3º - Acrescente-se o § 1º ao artigo 5º da Lei nº 4.896, de 08 de
novembro de 2006, com a seguinte redação:

“§ 1º - As denúncias apuradas devem ser encaminhadas aos
órgãos de proteção e de defesa do consumidor para fins de
aplicação imediata da multa devida por cada denúncia con-
firmada, devendo as multas serem revertidas em favor do
Fundo Especial de Apoio à Programas de Proteção e Defesa
do Consumidor - FEPROCON.”

Art. 4º - Acrescente-se o § 2º ao artigo 5º da Lei nº 4.896, de 08 de
novembro de 2006, com a seguinte redação:

“§ 2º - O consumidor poderá, ainda, apresentar denúncia di-
reta aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, que
deverão apurar a veracidade das denúncias em processo ad-
ministrativo próprio, respeitando-se a ampla defesa às empre-
sas denunciadas, decidindo pela aplicação ou não da multa
no mesmo ato de apuração da denúncia.”

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias após a
sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Projeto de Lei nº 2369/17
Autoria do Deputado: Átila Nunes

Id: 2081332

Art. 4º - O Instituto de Segurança Pública - ISP providenciará o re-
gistro e tratamento das informações de que trata o art. 1º, objetivando
gerar estatísticas sobre o fenômeno crimes por intolerância religiosa.

Parágrafo Único - Nos boletins, estudos, dados estatísticos e demais
publicações do ISP, deverão constar, especificamente, os dados refe-
rentes às observações de “intolerância religiosa”.

Art. 5º - O ISP realizará estudos específicos sobre os crimes que en-
volvam intolerância religiosa, objetivando analisar o fenômeno e pro-
por alternativas para o combate à impunidade quanto a estes crimes.

Art. 6º - Os líderes religiosos ou representantes, que possam ser as-
sociados a uma instituição religiosa específica que, por qualquer meio,
incentivarem o cometimento de crimes contra o sagrado religioso de
outra crença, sofrerão penalidades administrativas.

Parágrafo Único - A penalidade administrativa, de que trata o caput
deste artigo, poderá ser fixada em até R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
conforme ponderação da autoridade responsável.

Art. 7º - A negativa do registro, de que trata a presente Lei, sujeitará
o servidor responsável pela omissão em crime de responsabilidade.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Projeto de Lei nº 3230/17
Autoria dos Deputados: Carlos Minc e André Ceciliano

Id: 2081334

Polícia Militar - CFO - QOPM, além dos requisitos do caput
deste artigo e do art. 10 desta Lei, é exigido o título de ba-
charel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido pe-
lo sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal”.
(NR)

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Projeto de Lei nº 3396/17
Autoria do Deputado: Rafael Picciani

Id: 2081337

LEI Nº 7859 DE 15 DE JANEIRO DE 2018

O PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO DE-
TRAN/RJ, PODERÁ RECEBER O PAGAMEN-
TO DE MULTAS ATRAVÉS DE CARTÕES DE
DÉBITO E CRÉDITO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Poder Executivo, através do Departamento de Trânsito do
Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, poderá receber o pagamento
de multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo com car-
tões de débito ou crédito, disponibilizando aos infratores ou proprie-
tários de veículos, alternativas para quitar seus débitos à vista ou em
parcelas mensais no cartão de crédito, por conta e risco de institui-
ções integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), com a
imediata regularização da situação do veículo.

§1º - Poderão ser firmados, sem ônus para o Poder Executivo, acor-
dos e parcerias técnico-operacionais para viabilizar o pagamento de
multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo nas formas
prescritas no caput deste artigo.

§2º - Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem cobra-
dos por conta do parcelamento via cartão de crédito ficam a cargo do
titular do cartão de crédito que aderir a essa modalidade de paga-
mento.

§3º - O parcelamento poderá englobar uma ou mais multas de trân-
sito.

§4º - Ficam excluídos do parcelamento disposto neste artigo:

I - as multas inscritas em dívida ativa;

II - os parcelamentos inscritos em cobrança administrativa;

III - os veículos licenciados em outras Unidades da Federação; e

IV - multas aplicadas por outros órgãos autuadores que não autorizam
o parcelamento ou arrecadação por meio de cartões de crédito ou dé-
bito.

Art. 2º - As operações prescritas nesta Lei deverão observar a re-
gulamentação do CONTRAN em vigor.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Projeto de Lei nº 3536/17

Autoria dos Deputados: Wanderson Nogueira e Paulo Melo

Id: 2081338

LEI Nº 7860 DE 15 DE JANEIRO DE 2018

INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE BUSCA
DE PESSOAS DESPARECIDAS, NO ÂMBITO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a
Política Estadual de Busca de Pessoas Desaparecidas.

Art. 2º - A Política Estadual de Busca de Pessoas Desaparecidas tem
como objetivo a procura e a localização de todas as pessoas que, por
qualquer circunstância considerada anormal, tenham seu paradeiro
considerado desconhecido, encontrando-se em lugar incerto e não sa-
bido.

Art. 3º - A Política Estadual instituída por esta Lei tem as seguintes
diretrizes:

I - desenvolvimento de programas e ações de inteligência articulados
entre órgãos públicos e unidades policiais na investigação das cir-
cunstancias do desaparecimento, até a definitiva solução;

II - apoio e empenho do Poder Público à pesquisa e ao desenvol-
vimento científico e tecnológico voltados às análises que auxiliem e
contribuam para elucidação de todos os fatos do desaparecimento,
até a localização da pessoa;

III - participação de servidores e/ou membros de órgãos públicos, as-
sim como da sociedade civil, na formulação, definição e controle de
ações previstas por esta Política Pública, em especial aqueles vincu-
lados às seguintes instituições:

a) Poder Legislativo;

b) organizações de direitos humanos;

c) de defesa da cidadania;

d) de proteção à pessoa;

e) institutos de identificação, de medicina social e de criminologia;
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